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RESUMO
O presente trabalho visa analisar, com base na obra de Nicholas Georgescu-Roegen, um
dos expoentes da teoria da economia ecológica, a relação entre a economia e o meio
ambiente. Para tanto, essa dissertação busca apresentar críticas ao sistema econômico
fechado de forma a demonstrar que o processo econômico utiliza recursos naturais em seu
fluxo circular e devolve ao meio ambiente resíduos inutilizáveis. Sob essa perspectiva, se
dedica a trabalhar os princípios da termodinâmica, em especial a Lei da Entropia, para
ilustrar o ciclo dos recursos naturais, apresentando-se as duas principais fontes energéticas
da humanidade, quais sejam: o estoque de energia livre dos depósitos minerais nas
entranhas da Terra e o fluxo de raios solares interceptados pela Terra. Nesse contexto, a
presente pesquisa se propõe a estudar as teorias do decrescimento econômico e da
economia ecológica para buscar uma resposta ao problema do conflito entre a economia e
o meio ambiente. Ademais, objetiva, a partir da teoria do desenvolvimento sustentável,
verificar a possibilidade de um caminho de equilíbrio baseado nesta que é a principal teoria
jurídica que estuda o problema proposto. Além disso, opta por tomar como referencial
empírico de análise crítica e potencial cenário de decrescimento econômico a pandemia de
Covid-19, de maneira a observar as implicações positivas e negativas do referido cenário
no meio ambiente. Conclui-se pela análise das ideias de decrescimento abordadas pelos
autores nas teorias supramencionadas frente à conjuntura de decrescimento econômico
representada pela pandemia. O estudo foi desenvolvido com a utilização da metodologia
qualitativa e quantitativa, com técnicas de pesquisa doutrinária com raciocínio críticodedutivo.
Palavras-chave: Decrescimento econômico. Desenvolvimento Sustentável. Economia
ecológica. Lei da Entropia. Pandemia.

ABSTRACT
The present study analyzes, based on Nicholas Georgescu-Roegen’s work, one of the
exponents of ecological economics theory, the relationship between the economy and the
environment. It criticizes the closed economic system in order to demonstrate that the
economic process uses natural resources in its circular flow and returns unusable waste to
the environment. The principles of thermodynamics are addressed, in particular the
Entropy Law, to illustrate the cycle of natural resources, presenting the two main energy
sources of humanity, namely: the stock of free energy from mineral deposits in the bowels
of the Earth and the flow of solar rays intercepted by the Earth. The theories of economic
degrowth and ecological economics are studied to seek an answer to the problem of conflict
between the economy and the environment. It enters into the theory of sustainable
development to glimpse the possibility of an equilibrium path based on the refered theory
which is the main legal theory that studies the proposed problem. The Covid-19 pandemic
is used as a scenario of economic degrowth and the positive and negative implications of
this scenario for environment are observed. It concludes by analyzing the ideas of degrowth
approached by the authors in the aforementioned theories in view of the conjuncture of
economic degrowth represented by the pandemic. The study was developed with
qualitative and quantitative methodology, with doctrinal research techniques with criticaldeductive reasoning.
Keywords: Ecological economics. Economic degrowth. Entropy Law. Pandemic.
Sustainable development.
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1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais é impossível desvincular o meio ambiente da economia. Nesse
sentido, é possível observar, nos últimos anos, um crescimento constante na preocupação
com os problemas ambientais e a dimensão de seus impactos em diversos setores sociais
em um contexto no qual a economia continua tendo grande destaque. Por essa razão,
dilemas voltados ao enfrentamento das questões ambientais encontram-se em evidência e
são discutidos por estudiosos, pesquisadores e também nas grandes convenções ambientais,
sendo, por exemplo, um dos principais focos da Organização das Nações Unidas. Em
consequência ao cenário apresentado, a demanda por uma economia ecológica surgiu e
cresce exponencialmente, sendo esta uma das motivações da presente pesquisa.
O objeto do presente trabalho é a análise da relação entre a economia e o meio
ambiente, compreendendo o sistema econômico clássico, caracterizado por se tratar de um
sistema fechado e cíclico, para observar os seus reflexos na natureza. Logo, é um trabalho
interdisciplinar que se debruçará em conceitos próprios da economia e da física para
esboçar um cenário no qual o meio ambiente será introduzido como parte originária e não
como uma disciplina isolada, uma vez que este afeta e é afetado diretamente pela economia.
Nesse sentido, vários autores serão utilizados, mas um deles receberá maior
destaque e se apresentará como principal marco teórico do trabalho: o economista romeno
Nicholas Georgescu-Roegen. Cumpre destacar que este será um grande diferencial da
pesquisa: a análise dos problemas ambientais sob o olhar de um pesquisador que tem em
sua formação base a economia e a matemática.
Nicholas Georgescu-Roegen despertou a atenção da academia com sua tese
sobre os fenômenos cíclicos. O início de seu estudo foi na área da matemática, tendo
posteriormente migrado para a estatística, e só após a influência de Joseph A. Schumpter,
que também estudava a teoria dos ciclos, tornou-se um economista. A principal
contribuição de Georgescu talvez seja sua crítica ao sistema econômico fechado,
paradigma dominante na Economia.
Entretanto, o apontamento de Georgescu foi duramente rejeitado à época. Sua
abordagem crítica da natureza como limitante da economia e do provável englobamento
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deste último por parte da ecologia foi reprovada, causando, inclusive, o banimento do
pesquisador do cenário acadêmico. Foi compreensível essa rejeição, afinal, a busca por um
constante e desenfreado crescimento econômico impede a percepção de que um sistema
fechado não só é inviável, como não existe. Os recursos naturais são a matéria prima do
crescimento e, como consequência, os resíduos sólidos inaproveitáveis são devolvidos para
o meio. Sendo assim, não há que se cogitar a economia de forma isolada do meio ambiente,
não há que se falar em um ciclo perfeito.
Todo o exposto pode soar atual, porque de fato o é, mas essa já era a realidade
criticada por Georgescu na década de 1970, que lhe causou forte retaliação dos economistas
de sua época. O fato é que se vive o fenômeno da busca insaciável pela produção material
em contraposição à necessidade iminente de se salvar o planeta diante de tantos problemas
ambientais, como as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e a forma de
utilização das fontes energéticas. Enfrenta-se um conflito entre economia e meio ambiente.
Portanto, a presente pesquisa encontra sua motivação na necessidade de se
buscar soluções para o conflito supramencionado. Inclusive, um dos principais problemas
enfrentados pelas grandes convenções é se há uma solução para as adversidades ambientais
ou se há muito se perdeu a possibilidade de um ponto de equilíbrio entre o sistema
econômico e o “sistema” ambiental. Dessa forma, é necessária a demonstração da
insustentabilidade do atual cenário e, talvez, de que o desenvolvimento dos países não mais
poderá se pautar no crescimento econômico, ao contrário, deverá se pautar em seu
decrescimento, sendo esta uma contribuição direta na busca pela resolução da problemática
debatida pelas grandes convenções.
Nesse seguimento, apresenta-se o problema vinculado ao presente trabalho:
seria o decrescimento uma solução possível para o conflito entre economia e meio ambiente
que perdura e se acentua com o passar das gerações?
Considerando-se o problema apresentado e diante da incapacidade do planeta
de processar a quantidade de resíduos produzidos pelo processo econômico, o homem
encontra-se em uma encruzilhada. Terá que escolher entre o esgotamento dos recursos
terrestres em tempo recorde e, consequente, prejuízo na preservação da espécie humana ou
uma mudança nas fontes de obtenção de energia livre, com uma renúncia ao conforto
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propiciado pelo atual desenvolvimento.
Nesse cenário, o decrescimento surge como uma possível solução frente à
complexa relação entre economia e natureza. Em outras palavras, a busca por um
desenvolvimento que respeite os limites do meio necessariamente passará pelo futuro
energético e, provavelmente, dependerá de uma estabilização do processo econômico, uma
vez que o embate entre a escassez dos recursos naturais e o crescimento econômico
necessita ser solucionado pelo bem da sobrevivência da espécie. Seja como for, o atual
cenário leva a crer que a humanidade necessitará de mudança na forma da exploração,
como é conhecida atualmente, e encolhimento da economia, um crescimento baseado na
retração econômica pode ser a possível solução para o questionamento sobre como salvar
o planeta.
Nessa perspectiva, algumas hipóteses de decrescimento vêm à tona, como um
decrescimento do PIB; do consumo e da jornada de trabalho. Sob esse aspecto, será
necessária a análise de certas teorias para compreender o pensamento por trás de seus
expoentes ao trabalharem a ideia de decrescimento econômico. A partir disso,
questionamentos a respeito da viabilidade ou não de se ter uma contração econômica como
base para resolução do problema ambiental serão respondidos.
Isto posto, o objetivo geral do presente trabalho será analisar as contribuições
de Nicholas Georgescu-Roegen no rompimento com o paradigma dominante na economia,
na busca por soluções para o cenário de desequilíbrio vivenciado no conflito entre
economia e meio ambiente. Para tanto, os objetivos específicos passarão pela compreensão
do pensamento econômico circular isolado da natureza; pelo aprofundamento em algumas
correntes de pensamento, como a economia ecológica e a teoria do decrescimento; pelo
enfrentamento do que seja o desenvolvimento sustentável, principal corrente jurídica a
abordar o problema apresentado; pela contraposição do dilema escassez dos recursos
naturais frente ao crescimento econômico; pelo estudo de algumas leis da termodinâmica,
em especial a Lei da Entropia, que servirá de base para ilustrar o fluxo dos recursos naturais
na atual conjuntura e pela análise da Pandemia de Covid-19 como um cenário prático
representativo, ainda que forçado, de um decrescimento econômico.
A obra de Georgescu-Roegen é, definitivamente, o principal marco do
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trabalho, porém, outros autores receberão especial atenção. São eles Herman Daly, um dos
principais expoentes da teoria da economia ecológica e Serge Latouche, defensor da teoria
do decrescimento econômico.
Portanto, o primeiro capítulo será dividido em duas partes. A primeira se
debruçará no estudo da economia, buscando compreender o paradigma econômico
dominante na segunda metade do século XX e entender a razão da crítica realizada pelo
pesquisador romeno. Além disso, serão trabalhados conceitos da física e abordada a Lei da
Entropia, de forma a ser possível visualizar o fluxo dos recursos naturais e assimilar as
implicações da proporção de uso das atuais fontes energéticas para a sobrevivência da
espécie humana. Já a segunda parte do capítulo examinará a teoria da economia ecológica,
amplamente influenciada pelas obras de Georgescu-Roegen.
Por sua vez, o segundo capítulo analisará, em um primeiro momento, o
desenvolvimento da teoria do decrescimento e continuará com a apresentação, em um
segundo tópico, de críticas às conclusões de Georgescu-Roegen em sua obra, as quais serão
igualmente rebatidas no mesmo capítulo. Ademais, será abordada a teoria do
desenvolvimento sustentável, sendo estudada sob um viés de possível caminho para o
equilíbrio entre a economia e o meio ambiente.
Por fim, o terceiro capítulo estabelecerá a pandemia de Covid-19 como um
cenário de decrescimento econômico e, dentro desse panorama, analisará os reflexos
ambientais dessa conjuntura. O objetivo da referida investigação é demonstrar o que
acontece com a natureza na ausência de intervenção humana constante, que advém, de
maneira geral, de cenários de decrescimento. Além disso, será colocada em perspectiva o
contexto vivenciado na pandemia àqueles apontados pelos expoentes das teorias abordadas
no segundo capítulo.
Dessa forma, a metodologia utilizada será quantitativa, uma vez que haverá
ênfase nos resultados, quais sejam os dados econômicos e ambientais advindos do cenário
pandêmico, os quais poderão confirmar hipóteses apresentadas ao longo do trabalho, no
que diz respeito à busca pela solução do conflito entre economia e meio ambiente, passando
pela compreensão do embate entre o crescimento econômico desenfreado versus a escassez
dos recursos naturais. Ainda, utilizar-se-à da metodologia qualitativa, por meio da análise
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contextualizada da Pandemia de Covid-19 e das teorias da economia ecológia, do
decrescimento econômico e do desenvolvimento sustentável. Nesse seguimento,
desenvolver-se-à análise doutrinária e de legislação, sendo realizada pesquisa bibliográfica
com principal enfoque na obra de Gergescu-Roegen para a compreensão da crítica ao
paradigma econômico dominante e da formação da teoria da economia ecológica.
Por todo o exposto, o presente trabalho mostra-se pertinente frente a
contemporânea mania de crescimento1 presente em grande parte dos países. A atual
economia é totalmente baseada em um crescimento desenfreado, impulsionada por um
consumo sem limites e pela exploração de recursos naturais. Nesse contexto, questiona-se:
seria o decrescimento uma solução possível para o conflito entre economia e meio ambiente
que perdura e se acentua com o passar das gerações?

Advém do termo “growthmania”, utilizado por autores, como Herman Daly (que será abordado nos
capítulos da presente dissertação), para abordar a temática do crescimento desenfreado.
1
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2 A CRÍTICA DE NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN AO SISTEMA
ECONÔMICO DOMINANTE E A ECONOMIA ECOLÓGICA

2.1 O paradigma econômico dominante: a economia como um sistema fechado e a Lei
da Entropia

Inicialmente, destaca-se que, nos últimos anos, experencia-se um crescimento
constante na preocupação com os problemas ambientais e os seus impactos nos diversos
setores da sociedade e na vida das pessoas. Dessa maneira, encontra-se em evidência a
busca pelo enfrentamento das questões ambientais dentro de um contexto em que a
economia continua tendo grande destaque. Sendo assim, como consequência do atual
cenário, criou-se uma demanda por uma economia ecológica, o que leva a um crescimento
no interesse pelo trabalho do economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen.
O romeno foi um grande crítico do sistema econômico clássico, fechado, cíclico,
vivenciado sem maiores enfrentamentos até o final da década de 1960. E o fato de Nicholas
ser primordialmente um economista é o que torna o seu posicionamento ainda mais
relevante no estudo do embate entre a economia e a ecologia. Uma de suas principais
críticas é o apontamento da natureza como limitante do processo econômico.
Para o início da discussão e entendimento da problemática ambiental vivenciada
pela atual sociedade, faz-se necessária a análise do paradigma econômico predominante,
qual seja o de um ciclo perfeito, isolado da natureza. Um sistema que teria um fim em si
mesmo, sem implicações em outras áreas.
Sobre esse aspecto Amaro explica que:

Para Georgescu-Roegen, é surpreendente que a teoria econômica tenha adotado
o modelo mecanicista quando a mecânica clássica não tinha mais o domínio
absoluto na física. A evidência dos modelos mecanicistas é a representação,
comum nos livros de economia, do processo econômico como um diagrama
circular, um movimento pendular entre a produção e o consumo em um sistema
completamente fechado. Isso até então não eraconsiderado um problema, mas
com a termodinâmica fica mais evidente que a economia trabalha com uma
restrita concepção de tempo, pois,para a física clássica,é indiferente se o tempo
é um valor positivo ou negativo. Isso significa que, por mais que a economia
faça projeções, sua possibilidade de acertar o quadro econômico do futuro é
bastante incerta. (AMARO, 2013, p. 51)
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Observa-se que o conjunto de ideias econômicas que predominou durante todo o
século XX, ainda é muito presente nas obras atuais. Existem muitos trabalhos que servem
como base para o ensino da economia, que têm como principal objetivo a demonstração de
como funciona o mundo econômico. Um dos mais conhecidos é o do Professor Nicholas
Gregory Mankiw2, a obra “introdução à economia”, na qual trabalha conceitos da micro3 e
macroeconomia4 e afirma, de forma objetiva, que os economistas possuem uma maneira
única de ver o mundo, buscando com a obra a demonstração da influência da economia em
grande parte daquilo que se encontra em torno da vida de cada um. (MANKIW, 2001).
Para real compreensão do modelo econômico que se destaca, é importante
imaginar, na prática, a relação fundamental entre a produção e o consumo. Nesta direção,
importante observar uma representação do Diagrama do Fluxo Circular apresentado por
Mankiw (2001, p. 23).
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Figura 1 – Diagrama do Fluxo Circular

Fonte: Representação inspirada no diagrama de Mankiw, 2001, p. 23.

A partir da análise desse diagrama, é possível compreender, de maneira objetiva
como funciona a economia, sendo uma ilustração da circulação de bens, serviços e
insumos, entre as famílias e empresas.
Em síntese, a ideia trazida por Mankiw (2001) é que as empresas produzem bens
e disponibilizam serviços, enquanto as famílias consomem esses bens e serviços. Além da
produção, as empresas também são vendedoras desses bens e serviços e nesse contexto há
a contratação e utilização do que são chamados os fatores de produção. Esses fatores de
produção são, por exemplo, as matérias-primas e a mão de obra do trabalhador. Logo, esses
fatores de produção ilustram aquilo que é necessário para se produzir algo, o que resultará,
consequentemente, na venda dos bens e serviços.
Como abordado anteriormente, as famílias exercem o papel de compradores e
consumidores dentro desse mercado de bens e serviços. Entretanto, as famílias, dentro
desse fluxo, também são detentores dos fatores de produção. Desta maneira, a mão de obra
e as matérias-primas são vendidas por elas. É a partir disso que se observa o mercado de
fatores de produção representado no diagrama. Nesse “novo” mercado a situação é
invertida e as famílias aparecem como detentores, enquanto as empresas são caracterizadas
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como consumidoras.
Em outras palavras, é possível observar que, na parte interna do diagrama, há um
fluxo dos bens e serviços saindo das empresas e indo em direção às famílias, que os
adquirem, dentro desse mercado de bens e serviços. Enquanto a terra, trabalho e capital,
assim como os insumos para produção fluem das famílias para as empresas em um mercado
de fatores de produção. Já na parte externa, é possível observar o que é conhecido como
fluxo monetário. O mercado de bens e serviços gera uma receita para as empresas, que é
parcialmente utilizada no mercado de fatores de produção, como forma de pagamento, por
exemplo, da mão de obra e dos insumos de produção. Nesse mesmo sentido, a renda das
famílias advém desse mercado de fatores de produção, enquanto a despesa é o valor gasto
pelas famílias, indo em direção às empresas.
Portanto, “a visão que se tem do sistema econômico é a de um sistema fechado e
circular. Fechado, pois não entra nada de novo e também não sai nada. E circular, pois
pretende mostrar como circulam o dinheiro e os bens na economia. [...] perpetuação de
uma visão particular do processo econômico”. (CECHIN, 2010, p. 22)
Nessa perspectiva, Georgescu-Roegen (2012) demonstra que, na história do
pensamento econômico, é possível perceber que após a perda da supremacia do dogma
mecanicista na física, bem como a perda de sua preponderância no mundo filosófico, os
fundadores da escola neoclássica começaram a instituir uma ciência econômica baseada no
modelo da mecânica. Em sua obra “The Theory of Political Economy”, Stanley Jevons
(1965), interpretou tal modelo como o da mecânica do interesse individual e da utilidade.
Georgescu reitera que, apesar da evolução da ciência econômica, o pensamento
econômico continua ligado à epistemologia mecanicista5. “Prova disso – e ela é flagrante
– é a representação, nos manuais atuais, do processo econômico por um diagrama circular
que encerra o movimento de vai e vem entre a produção e o consumo num sistema
totalmente fechado” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 55).
Dessa forma, é possível perceber desde logo a ausência da natureza, a
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desconsideração da participação direta exercida pelo meio ambiente nesse processo, em
um sistema que na verdade não é fechado, mas influenciado de maneira essencial por
elementos que serão abordados ao longo do trabalho.
Cumpre trazer à tona que o método do pensamento analítico, proposto por René
Descartes, qual seja o do pensamento mecanicista “consiste em quebrar fenômenos
complexos em pedaços a fim de compreender o comportamento do todo a partir das
propriedades das partes”. (CAPRA, 2006, p. 34).
Outrossim, conforme destaca Battisti:

o mecanicismo foi, certamente, o grande movimento intelectual do século XVII
(...). Ele foi uma espécie de mentalidade, de visão de mundo, uma espécie de
"paradigma" partilhado pela maioria dos sábios setecentistas, ainda que muitos
deles não tenham aceitado essa ou aquela de suas teses centrais. (BATTISTI,
2010, p. 29)

Compreendido o que se entende pela epistemologia mecanicista, volta-se aos
ensinamentos de Georgescu-Roegen que demonstram, a seguir, que mesmo na literatura
econômica ortodoxa, o processo econômico é reduzido a um “modelo mecânico que basta
a si mesmo” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 56). A outra grande corrente que dialoga
com a economia ortodoxa seria a economia baseada nos preceitos de Marx. Entretanto, em
nenhuma das duas linhas de pensamento é dada a devida importância para a relação entre
o meio ambiente material e o processo econômico. Afinal, como já demonstrado
anteriormente, não há sentido no distanciamento apresentado entre a teoria econômica e os
fundamentos básicos das ciências naturais, principalmente no que tange às questões físicas
da termodinâmica.
No pensamento marxista, como vislumbra-se no diagrama da reprodução, o
pensamento econômico é também representado de maneira circular e com um fim em si
mesmo. Nesse sentido, observa-se o estudo de Karl Marx em “O Capital”. Marx (1988)
acreditava que em relação à problemática da escassez dos recursos não era necessário
alarde, uma vez que, no futuro, a humanidade alcançaria uma capacidade tecnológica
suficiente para suprir todas as necessidades humanas. Hoje, vislumbra-se que essa
percepção não prosperou, por diversos motivos que ainda serão tratados. Marx trabalhou o
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equilíbrio do sistema econômico da seguinte forma:

Qualquer que seja a forma social do processo de produção, este tem de ser
contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, as mesmas fases. Uma
sociedade não pode parar de consumir, tampouco deixar de produzir.
Considerado em sua permanente conexão e constante fluxo de sua renovação,
todo processo social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, processo de
reprodução. (MARX, 1988, p. 145).

Salienta-se,

porém,

que

“toda

a

história

da

humanidade

prova,

incontestavelmente, que a natureza também tem um papel importante no processo
econômico e na formação do valor econômico.” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 56).
É isso que restará comprovado na continuação da análise do romeno a respeito do
pensamento econômico e da aplicação da Lei da Entropia.
O primeiro princípio da termodinâmica é o princípio de conservação da
matéria-energia. A partir dele advém a interpretação de que a energia é conservada, ou seja,
a quantidade de energia antes e depois de determinado evento permanece a mesma.6
Portanto, pode-se concluir que o homem não pode criar ou destruir matéria e energia.
Entretanto, se essa proposição é verdadeira, o que ocorre no processo econômico? É
exatamente esse o questionamento apresentado por Georgescu frente a essa primeira lei da
termodinâmica.
Na busca por responder o questionamento destacado é necessário que o
processo econômico seja visualizado como um todo e de um ponto de vista estritamente
físico. Dessa forma, a resposta obtida com relação ao que faz esse processo material seria,
nas palavras de Georgescu (2012, p. 57), simples: “ele não produz nem consome matériaenergia; limita-se a absorver matéria-energia para devolvê-la continuamente.”. A
afirmação apresentada é baseada nos ensinamentos da física pura. Entretanto, como bem
destacado pelo economista (2012), a ciência econômica não pode nem deve ser interpretada
como sendo física pura. Sendo assim, é inegável que há uma diferença entre o que entra e
o que sai no processo econômico.
Todavia, como consequência de qualquer construção, de qualquer
6

Disponível em: < https://ufrb.edu.br/pibid/documentos/category/55-energia?download=197:texto-top-4conserv-energia-katia>.
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desenvolvimento, há uma reação nem sempre positiva, ou seja, como consequência da
“ordem”, há uma desordem. Em relação à economia, essa afirmação não é diferente, os
recursos naturais são a matéria prima do crescimento e, como consequência, os resíduos
inaproveitáveis são devolvidos para o meio. Portanto, o processo econômico não pode ser
visto de forma isolada da natureza, não pode ser vislumbrado como um ciclo perfeito.
Logo, observa-se uma diferença qualitativa. Nessa lógica, a referida

diferença qualitativa está confirmada, embora em outros termos, por uma divisão
particular e até mesmo singular da física, conhecida pelo nome de
termodinâmica. Do ponto de vista da termodinâmica, a matéria-energia
absorvida pelo processo econômico o é num estado de baixa entropia e sai num
estado de alta entropia. (GEROGESCU-ROEGEN, 2012, p. 57)

Adentra-se em uma questão de difícil compreensão: Qual seria a definição de
entropia? A dificuldade se dá em razão das inúmeras acepções encontradas que não
necessariamente trarão um conceito que poderá ser aplicado ao processo econômico. Dessa
forma, Georgescu-Roegen opta por apresentar uma definição do Websters Collegiate
Dictionnary, de 1948, que, em certa medida, é simples e direta: “uma medida da energia
não utilizável num sistema termodinâmico”.
Depreende-se que o economista optou por não trabalhar com a redação que foi
atualizada, em 1965, pelo Websters Collegiate Dictionnary, qual seja: “uma medida da
energia não utilizável num sistema termodinâmico isolado que depende do estado do
sistema, de tal modo que uma variação nessa medida corresponde a uma mudança no índice
de aumento do calor tomado na temperatura absoluta na qual ela é absorvida.”.
A título comparativo, apresenta-se o atual conceito trazido pelo Websters
Collegiate Dictionnary, atualizado no ano de 2021, mas extremamente semelhante à
definição de 1965: “a measure of the unavailable energy in a closed thermodynamic system
that is also usually considered to be a measure of the system's disorder, that is a property
of the system's state, and that varies directly with any reversible change in heat in the
system and inversely with the temperature of the system.”.7

7

Uma medida da energia não utilizável em um sistema termodinâmico fechado que também é geralmente
considerada uma medida da desordem do sistema, que é uma propriedade do estado do sistema, e que varia
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No presente estudo será adotada o primeiro conceito apresentado, de forma a
propiciar maior entendimento das implicações básicas da entropia. Por consequência, a
primeira abordagem deverá ocorrer com relação às duas formas possíveis de apresentação
da energia, quais sejam: a energia utilizável ou livre e a energia não utilizável ou presa.
Conforme elucidado por Georgescu (2012), a energia livre será aquela sobre a
qual o homem pode exercer um domínio quase completo, enquanto a energia presa é aquela
que não pode ser, de nenhuma forma, utilizada pelo homem. Para melhor compreensão do
conceito, é importante aplicá-lo a uma situação prática, sendo assim observa-se, por
exemplo, a energia química contida em um pedaço de carvão e a energia térmica contida
na água dos mares. Qual seria considerada uma energia utilizável e qual seria uma energia
não utilizável? Esse exemplo foi apresentado por Georgescu (2012) e, a partir dele, é
possível visualizar que a energia contida no carvão é livre, uma vez que o homem pode
transformá-la em calor ou, caso deseje, em trabalho mecânico, enquanto a energia presente
nas águas dos mares é considerada energia presa, já que, embora os barcos naveguem em
sua superfície, só o fazem em razão da energia livre de um carburante qualquer ou do vento.
Dessa maneira, fica claro que a diferença entre energia livre e presa deverá ser
auferida com base na possibilidade de utilização desta por parte do homem. Em outras
palavras, com base na possibilidade de domínio do homem sobre aquela energia. Porém, o
que ocorre com a energia após a sua utilização?
Com relação ao carvão, após queimá-lo, a sua energia química não sofrerá
diminuição nem aumento. Entretanto, sobreveio a dissipação de sua energia livre inicial na
forma de calor, de fumaça e de cinza, desse modo o homem não mais poderá utilizá-la. É
isso que explica Georgescu-Roegen (2012), demonstrando que a energia livre do carvão se
degradou em energia presa. Outrossim, pode-se notar a mesma distinção de outra maneira.
A energia livre seria uma estrutura ordenada, como a de um armazém, onde todos os
produtos encontram-se bem distribuídos, enquanto a energia presa seria a mesma figura do
armazém após passar por um tornado. Georgescu concluiu que “é essa a razão pela qual a
entropia se define também como uma medida de desordem. Ela explica o fato de que a

diretamente com qualquer mudança reversível de calor no sistema e inversamente com a temperatura do
sistema. (tradução nossa).
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folha de cobre comporta uma entropia mais baixa que a do mineral de que foi extraída.”
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 59)
Destaca-se, agora, o engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, uma vez
que suas contribuições foram essenciais para que fosse possível chegar à segunda lei da
termodinâmica, qual seja a Lei da Entropia. Conforme explicitado por Georgescu (2012),
a partir do estudo de Carnot foi possível concluir que o calor passa, por si mesmo, do corpo
mais quente para o corpo mais frio.
Como já pode ser percebido, esse resultado é uma derivação da segunda lei da
termodinâmica, que logo será abordada. Ocorre que o calor flui espontaneamente do corpo
de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Além disso, outro fenômeno
pode ser observado, a partir do momento em que sobrevém um equilíbrio térmico entre os
dois corpos que “trocaram” calor, ou seja, há uma uniformidade na temperatura do sistema,
o calor não poderá ser invertido sem que haja uma intervenção externa ao sistema.
O fenômeno supramencionado é observado com facilidade no dia a dia. Um
exemplo são os cubos de gelo, que após derreterem no copo não voltarão a sua forma sólida
sem que suceda uma intervenção. A conclusão apresentada por Georgescu é a de que “a
energia térmica livre de um sistema fechado se degrada contínua e irreversivelmente em
energia presa. A extensão dessa propriedade da energia térmica a todas as outras formas de
energia, conduziu ao Segundo Princípio da Termodinâmica, também chamado de Lei da
Entropia.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 60)
A partir do pensamento do economista romeno, retorna-se a ideia de desordem
já apresentada. Segundo a Lei da Entropia, a ordem de um sistema fechado se transforma,
de maneira contínua, em desordem. A ressalva é que se deve, necessariamente, utilizar o
sistema isolado como base, conforme será observado em exemplos posteriores.
Ainda com relação à ideia da entropia como uma medida de ordem e desordem,
apresenta-se a contribuição de Amaro:

De acordo com Georgescu-Roegen, para quem os princípios da termodinâmica
devem se aplicar na consideração econômica da transformação material, uma
lâmina de ferro apresenta menor entropia que o mineral que a produziu. A lâmina
de ferro, matéria organizada, presta-se mais diretamente ao uso humano do
que o ferro em estado bruto. Mas, nessa transformação material, a natureza
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cobra um preço: a organização da matéria é também uma desorganização, um
aumento da entropia. Para Georgescu-Roegen, a dissipação ou degradação da
matéria-energia (dos elementos dispostos pela natureza) segue uma rota de
irreversibilidade que é acelerada pela produção humana: uma folha de papel
(matéria organizada) apresenta uma entropia mais baixa do que a massa de
celulose, com a qual a sua produção se iniciou. Mas esse aumento de ordem (a
baixa entropia da folha de papel) só foi possível porque, em algum lugar, a
entropia (desordem) aumentou na forma de dispersão de energia dos
trabalhadores e das máquinas e de dejetos líquidos, de gases na atmosfera.
(AMARO, 2013, p. 52)

Já nas palavras de Mueller, a segunda lei da termodinâmica trata de uma
mudança qualitativa de energia. A ideia seria que, segundo essa lei, “um sistema isolado
que não se encontre em estado de equilíbrio termodinâmico, embora seja constante a
quantidade total de energia que este contém, a energia está sempre passando, de forma
irreversível e irrevogável, da condição de disponível para realizar trabalho, a de não
disponível para essa finalidade.”. (MUELLER, 2004, p. 53)
Sendo assim, nota-se uma constante degradação da energia. Como bem destaca
Mueller (2004), para a termodinâmica, a energia disponível para a realização do trabalho,
também conhecida como energia livre, é a chamada energia de baixa entropia, enquanto a
energia não utilizável é a energia de alta entropia.
Nesse sentido, como destacado anteriormente, a partir do momento que essa
energia livre, essa energia de baixa entropia, é utilizada para a realização do trabalho, ela
se transforma em energia de alta entropia. Em outras palavras, “a energia de alta entropia
é energia dissipada, que não pode mais ser usada para realizar trabalho.”. (MUELLER,
2004, p. 53)
Mueller (2004) utiliza o exemplo de um tanque de automóvel como forma de
ilustrar a conversão da energia de baixa entropia em energia de alta entropia. A energia
contida em uma certa quantidade de gasolina presente dentro do tanque de um automóvel
é considerada uma energia de baixa entropia, uma vez que possui potencial para fazer o
veículo se movimentar. Por outro lado, a partir da utilização do veículo para percorrer
determinada distância, esse potencial é perdido. Logo, esse potencial é utilizado,
transforma-se em trabalho de forma a propiciar o deslocamento do veículo e então
transforma-se em calor. Dessa maneira, torna-se energia de alta entropia.
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Outrossim, ainda com enfoque em um sistema isolado, pode-se dizer “que,
quanto mais elevada a sua entropia, maior a proporção do total da energia que o sistema
contém, irreversivelmente transformada em calor, e assim, menor a proporção de sua
energia livre. Portanto, é mais reduzida a capacidade do sistema de efetuar trabalho.”.
(MUELLER, 2004, p. 54)
A partir dos ensinamentos de Mueller (2004), compreende-se que esse sistema
isolado, acima referenciado, aproximaria-se de um estado de equilíbrio termodinâmico. O
equilíbrio termodinâmico consiste na ideia de um sistema que não tenha, em seu interior,
diferenças de temperatura. Enquanto existirem diferenças de temperatura no espaço interno
do sistema, poderão ocorrer mudanças, logo, o sistema não estará em equilíbrio
termodinâmico.
Retorna-se ao estudo de Georgescu (2012), que apresenta outro exemplo
prático para interpretação da aplicação da Lei da Entropia. Imagina-se um fogão elétrico e
uma panela que acaba de ferver. Os ensinamentos da Lei da Entropia são no sentido de que
o calor liberado pela água que ferveu irá se dissipar de forma constante no sistema, até que
este último atingirá o equilíbrio termodinâmico. Em outras palavras, a temperatura do
sistema será uniforme por toda a sua totalidade.
Com o último exemplo, fica clara a necessidade de se utilizar um sistema
isolado para analisar os conceitos. O resultado apresentado é o que ocorrerá com qualquer
tipo de energia em um sistema isolado. Além disso, destaca-se, novamente, que uma vez
atingido o equilíbrio termodinâmico dentro de um sistema, ele não será alterado sem que
ocorra uma intervenção externa a ele.
Nesse sentido, o economista romeno demonstra em sua análise que, caso o
fogão seja acesso a água voltará a ferver. Entretanto, isso não vai de encontro à Lei da
Entropia, pois

se a entropia do compartimento baixou em consequência da diferença de
temperatura causada pela água fervente, é somente porque a baixa entropia foi
transferida do exterior para o interior do sistema (...) Isso significa que a baixa
entropia do compartimento só pode ser obtida à custa de um aumento maior da
entropia em outra parte. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 61)
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A aplicação da Lei da Entropia vai além do que foi, até o momento,
apresentado. Afinal todos os seres vivos procuram manter a sua própria entropia. Assim
como observado nos sistemas anteriormente trabalhados, há a extração da baixa entropia,
advinda, de maneira geral, do meio ambiente, como maneira de balancear o aumento
natural da entropia do organismo.
Há, entretanto, uma situação curiosa nesse estudo. Como elucidado por
Georgescu (2012), a maioria dos seres vivem da baixa entropia por meio da forma que esta
é encontrada diretamente no meio ambiente. Porém, o homem é a mais flagrante exceção
a essa regra. Além de cozinhar a grande maioria de seus alimentos, o homem transforma
os recursos naturais, por exemplo, em objetos de utilidade.
Uma observação interessante, retomando uma afirmação realizada em
parágrafo anterior, é sobre o fato de o cobre possuir entropia mais baixa do que a do mineral
de que é extraído. Isso não pode induzir a um pensamento de que a atividade econômica
do homem poderia fugir à Lei da Entropia.

Georgescu-Roegen é assertivo:

Os economistas gostam de dizer que não se pode ter nada de graça. A Lei da
Entropia nos ensina que a regra da vida biológica, e no caso do homem, de sua
continuação econômica, é muita mais severa. Em termos de entropia, o custo de
todo empreendimento biológico ou econômico é sempre maior do que o produto.
Em termos de entropia, tais atividades se traduzem necessariamente por um
déficit. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 62)

Dessa maneira, é notável que o processo econômico transforma os recursos
naturais de baixa entropia em recursos inutilizáveis, de alta entropia. Causa, portanto, uma
desordem. Afinal, os recursos naturais são a matéria prima do crescimento e, como
consequência, os resíduos inaproveitáveis são devolvidos para o meio.
Em seu estudo, Georgescu adentra em outro questionamento, qual seja o
enigma do porquê de tal processo. Sobre esse aspecto, Georgescu tem uma visão
interessante, aduzindo que o enigma supracitado subsistirá enquanto não for percebido que
“o verdadeiro produto do processo econômico não é um fluxo material de resíduos, mas
um fluxo imaterial: a alegria de viver.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 62)
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É a partir da análise desse aspecto que o autor ressaltará o fato de todo o objeto
que possui algum valor econômico comportar uma estrutura e apresentar uma baixa
entropia. Nessa toada, Georgescu (2012) evidencia algumas lições advindas desse estudo.
A primeira se relaciona com a ideia de que a luta econômica do homem se concentra, na
verdade, na baixa entropia de seu meio ambiente. Consequentemente a essa afirmação,
percebe-se a segunda lição, demonstrando-se que a baixa entropia presente nesse meio
ambiente é escassa.
A questão abordada é extremamente profunda. Por maior que sejam, as
reservas de recursos naturais, não são inesgotáveis. Logo, está-se diante do elemento mais
importante para a continuação da humanidade. Para reforçar esse argumento que pode
parecer para alguns um tanto quanto exagerado, Georgescu-Roegen (2012) propôs uma
situação vivida no primeiro milênio da era. Os povos originários das estepes asiáticas, que
possuíam uma economia baseada na criação de carneiros, precisaram iniciar sua grande
migração em razão da intensa degradação entrópica da matéria energia.
Inclusive, é em razão da escassez de baixa entropia no meio ambiente que
“desde o alvorecer da história, o homem tem procurado continuamente inventar meios
suscetíveis de captar melhor a baixa entropia.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 63)
Em razão de todo o exposto, é inegável que a ideia do processo econômico
como um sistema fechado e cíclico está em desacordo com o que se observa na realidade.
Nas palavras de Georgescu: “nada poderia, pois, estar mais longe da verdade do que a ideia
do processo econômico como um fenômeno isolado e circular, como representam tanto os
marxistas quanto os economistas ortodoxos.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 63)
Em complemento, o autor ainda afirma que apenas a moeda circula nos dois
sentidos, uma vez que esta passa de um setor econômico a outro. Entretanto, ressalva, até
mesmo a moeda se desgasta e precisa ser reconstituída, por meio da utilização da baixa
entropia presente no ambiente.
Conforme já mencionado, os recursos naturais são fontes esgotáveis. Sendo
assim, a preocupação com o possível destino da humanidade é válida, embora pareça
distante. Entretanto, a duração de toda a espécie humana é ínfima, se comparada à duração
de uma galáxia inteira. De toda a forma, necessário manter em mente questões relativas à
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fragilidade humana. Afinal, temperaturas demasiadamente altas ou baixas não permitem a
reprodução ou sobrevivência da espécie.
É pensando nos aspectos supramencionados que, mesmo inconscientemente,
ou, obscuramente, termo utilizado por Georgescu (2012), o homem sentiu que sua vida tem
relação direta com a baixa entropia escassa e irremediável. Dessa maneira, o homem nutre,
constantemente, esperança de um dia encontrar uma força energética que se mantenha de
maneira autônoma.
Ao longo dos anos, muitos foram os momentos em que se acreditava estar
diante da tão “libertadora” energia ilimitada. Como primeiro exemplo, destacou Georgescu
(2012), tem-se a descoberta da eletricidade, influenciando diversas pessoas a acreditarem
que a busca havia se concretizado. Entretanto, “bastaria a escassez de eletricidade que
atinge Nova York e que se estende gradualmente a outras cidades para nos fazer baixar o
tom.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 64).
Sob tal perspectiva, o pesquisador romeno ressalta o que parece ter fugido aos
olhos dos estudiosos da área:

com os cientistas a pregar que a ciência pode eliminar todas as limitações que
pesam sobre o homem, e com economistas a seguir-lhes as pegadas (...) não é de
admirar que ninguém tenha se dado conta de que não podemos produzir
refrigeradores, automóveis ou aviões “melhores e maiores” sem produzir
também resíduos “melhores e maiores”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 65)

Em outras palavras, percebe-se, na continuação dessa análise, é o
deslumbramento ocasionado pelas realizações ocorridas na Revolução Industrial que
culminou em um desenvolvimento cada vez maior por parte dos países, fazendo com que
ignorassem a natureza entrópica do processo econômico.
Nessa perspectiva, Georgescu (2012) realiza uma dura crítica. O economista
romeno destaca que as autoridades responsáveis pelo combate à poluição, à liberação de
resíduos, continuam insistindo na ideia de máquinas que não produziriam os referidos
resíduos e da reciclagem contínua como meio de salvamento.
Todavia, nas duas situações descritas é necessária a utilização de uma
quantidade de baixa entropia muito maior do que a que será obtida por meio do que é
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reciclado. Afinal, “não existe mais reciclagem gratuita do que indústria sem resíduos”.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 66)
Após o entendimento de todo esse cenário questiona-se qual seria então uma
possível solução para o esgotamento dos recursos naturais e, consequentemente, dessa
“fonte” de baixa entropia. Para obter um panorama que possibilite a busca por essa resposta
é importante apontar e destrinchar as duas fontes de energia livre às quais o homem tem
acesso.
Como elucidado por Georgescu-Roegen (2012) a primeira trata-se do estoque
de energia livre dos depósitos minerais nas entranhas da Terra, enquanto a segunda é o
fluxo dos raios solares que são interceptados pela Terra. É possível chegar à realização de
que, com relação à primeira, o domínio humano é praticamente absoluto. Por outro lado,
no que tange aos raios solares, a influência humana é baixa, não exercendo controle no
fluxo dos raios.
Em outras palavras, não restam dúvidas de que a energia advinda dos depósitos
terrestres é de extrema importância, fornecendo baixa entropia para as principais produções
do homem. Todavia, o fluxo dos raios solares é uma fonte energética incomparável, sendo
o estoque terrestre insignificante perto de sua imensidão.
Os pontos divergentes de uma e outra fonte energética levam até o seguinte
questionamento levantado pelo pesquisador romeno: “Por quanto tempo uma população
mundial – chegue ela a 1 bilhão ou a 45 bilhões de indivíduos – pode subsistir?”
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 67)

Para Georgescu-Roegen:

nada é mais esclarecedor do que a história da luta entrópica do homem durante
os últimos duzentos anos. Por um lado, em virtude do progresso espetacular da
ciência, o homem chegou a um nível quase miraculoso de desenvolvimento
econômico. Por outro lado, esse desenvolvimento obrigou o homem a levar sua
retirada de recursos terrestres a um grau assombroso, como atestam as
prospecções em alto-mar. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 67)

Além do exposto, com crescimento demográfico exponencial, percebeu-se um
aumento na dificuldade pela busca por alimento. Por esse motivo, a mecanização da
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agricultura surgiu como solução à nova problemática enfrentada.
O primeiro ponto de destaque em realizar a mecanização da agricultura se dá
pelo melhor aproveitamento do solo, uma vez que há um aumento da superfície cultivável,
já que o animal de tração não é mais utilizado. Todavia, o principal desdobramento resulta
da troca entre a utilização das fontes de energia de baixa entropia. O animal de tração, cuja
potência mecânica decorre do fluxo dos raios solares, é substituído por uma máquina, um
trator, cuja fabricação e utilização deriva do estoque de energia livre dos depósitos minerais
da terra. Além disso, o estrume é também substituído por adubos artificiais.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012).
Por consequência, “a mecanização da agricultura é uma solução que, embora
inevitável no impasse atual, deve ser considerada, a longo prazo, antieconômica”.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 68).
Nesse contexto, para concluir a relação entre as duas fontes que fornecem
energia de baixa entropia para a espécie humana e demonstrar o perigo de se utilizar,
primordialmente, a energia advinda do estoque terrestre, apresenta-se a seguinte explicação
de Nicholas Georgescu-Roegen.
Para ilustrar a ideia apresentada, Georgescu (2012) utiliza-se de duas letras, em
que S representa o estoque atual de baixa entropia terrestre e r uma quantidade anual de
esgotamento. Para o estudo que deseja apresentar, não é necessário levar em consideração
a degradação gradual de S. Sendo assim, dentro das circunstâncias apresentadas, o número
máximo de anos necessários para o completo esgotamento do estoque em análise seria
representado por S/r. Consequentemente, esse cálculo também representa o tempo máximo
de duração, ao fim do qual a fase industrial da humanidade se encerrará.
Em outras palavras, sob a perspectiva apresentada e levando em consideração
a desproporcionalidade entre S e o fluxo de energia advinda dos raios solares, resta claro
que a fase industrial se encerraria muito antes do que a energia de baixa entropia propiciada
pelo sol.
O pesquisador romeno apresenta, ainda, uma possibilidade de resolução do
problema levantado a partir do retorno do homem à vida baseada na colheita. Entretanto,
admite ser extremamente improvável a concretização dessa reversão evolutiva. E,
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complementa: “é certo que, quanto mais elevado for o grau de desenvolvimento
econômico, mais considerável será o desgaste anual de r e, por conseguinte, mais curta será
a esperança de vida da espécie humana.
Por fim, a conclusão percebida é a da possibilidade do desenvolvimento
econômico fundado no crescimento industrial ser benéfico para a atual geração e para as
que poderão desfrutar dele em um futuro próximo. Todavia, continua sendo prejudicial
para o destino da espécie humana como um todo, partindo do pressuposto que o objetivo
seja a sobrevivência baseada no quanto lhe permita seu dote de baixa entropia.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012)
Interessante notar, o que preceitua o art. 225 da Constituição Federal de 1988:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”.
(BRASIL, 1998) (grifo nosso)
Diante do que expõe o artigo supracitado, seria possível interpretar que a
preservação da fonte de energia livre dos depósitos minerais terrestres é uma garantia
constitucional às futuras gerações? Afinal, a energia de baixa entropia advém do meio
ambiente, de seus recursos e, nesse sentido, estaria abarcada pela normativa federal. Dessa
maneira, há margem para o diálogo a respeito do tema. Contudo, não é um dos objetivos
da presente pesquisa alongar-se nessa discussão, fica, porém, a reflexão sobre mais esse
desdobramento que gira entorno da ideia de entropia.
Apesar de não competir, no presente momento, um debruçar mais aprofundado
sobre o tema, é importante salientar que a discussão em torno da preservação do meio
ambiente para as futuras gerações é pauta constante de discussão e interpretação. Existindo
uma corrente, que como Georgescu-Roegen, entende que o homem “não renunciaria de
bom grado a seus luxos atuais visando a favorecer a vida dos seres humanos que vão nascer
daqui a dez mil, até mesmo daqui a mil anos somente.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012,
p. 69).
Sob essa perspectiva,
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a pressão cada vez maior exercida sobre o estoque de recursos minerais,
provocada pela febre moderna do desenvolvimento industrial, bem como o
problema cada vez mais preocupante constituído pela necessidade de tornar a
poluição menos nociva, levarão necessariamente a humanidade a buscar meios
de fazer um uso maior da luz solar, a mais abundante fonte de energia livre.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 70)

O estudo da Lei da Entropia se mostra de essencial importância para o trabalho
em tela, uma vez que está diretamente relacionado à crítica realizada por Nicholas
Georgescu-Roegen ao sistema econômico e seus paradigmas dominantes dos séculos XIX
e XX. A visualização do sistema econômico como um sistema circular e isolado reitera o
distanciamento existente entre a economia e o meio ambiente. Entretanto, como defende
Georgescu, esse distanciamento estaria presente apenas no campo das ideias dos
economistas que defendem as correntes neoclássica e marxista da economia. Afinal, a
prática é muito clara ao mostrar a correlação entre esses dois meios. E, é exatamente pela
compreensão da segunda lei da termodinâmica, qual seja, a Lei da Entropia, que é possível
vislumbrar o papel dos recursos naturais dentro do sistema econômico e sua relação direta
com o desenvolvimento industrial da humanidade.
Em outras palavras, a Lei da Entropia, de certa maneira, ilustra a crítica
apresentada pelo pesquisador romeno à economia convencional, de forma que sua análise
referente à economia, à ecologia e à entropia culmina em uma teoria bioeconômica, uma
teoria da economia ecológica, que representa a primeira tentativa de articulação entre a
economia e as “ciências da vida”. Nessa perspectiva, o estudo de sua teoria será iniciado
no próximo tópico e abordado ao longo dos próximos capítulos na busca pelo entendimento
da complexa relação entre economia e natureza, de maneira a analisar se o decrescimento
poderia ser uma possível solução para o conflito entre economia e meio ambiente, sendo
este o problema abordado no presente trabalho.

2.2 Economia Ecológica: uma nova abordagem

Nicholas Georgescu-Roegen é um dos grandes inspiradores da teoria da
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Economia Ecológica. Suas considerações a respeito da inegável relação existente entre a
economia e a ecologia a partir da análise e aplicação da 2ª Lei da Termodinâmica foram
diretamente responsáveis pela consolidação dessa linha de pensamento que será abordada
neste tópico. Cumpre, inclusive, salientar que vários dos pesquisadores da economia
ecológica foram influenciados pelos estudos de Georgescu-Roegen, conforme será
demonstrado a seguir.
O ponto de partida deve ser compreender a visão do meio ambiente dentro da
corrente da Economia Ecológica. Aponta Romeiro:

Do ponto de vista da Economia Ecológica, o meio ambiente representa um limite
absoluto à expansão da economia, que lhe é um subsistema. No entanto, se por
definição um subsistema não pode ser maior que o sistema que o contém, seu
tamanho em relação ao todo não tem por limite máximo o sistema, mas sua
capacidade de carga (carrying capacity) dada por limiares de resiliência
ecossistêmica. (ROMEIRO, 2012, p. 78)

Ao tratar da ideia de capacidade de carga, estabelece-se uma relação direta com
o apresentado no capítulo anterior sobre a Lei da Entropia. Para melhor compreender essa
relação, é necessário primeiro apresentar a analogia realizada por Kenneth Boulding em
seu artigo “The Economics of the Coming Spaceship Earth”, de 1966.
A analogia consiste no que Boulding (1966, p. 4) chama de “cowboy economy”
e “spaceman economy”. A primeira seria uma representação da economia aberta, sendo o
cowboy uma referência a ideia do explorador, do imprudente, do violento, características
típicas de sociedades abertas. Já a segunda seria uma referência à economia fechada do
futuro, na qual se imagina a Terra como a ilustração de uma nave que não apresenta,
definitivamente, nenhum tipo de reserva ilimitada. Isso implica que tanto os recursos
disponíveis para extração, quanto a possibilidade de poluição são limitadas, ficando a cargo
do homem a busca por um certo “equilíbrio”. (BOULDING, 1966)
Na procura por diferenciar os dois tipos de economia referenciados, Boulding
(1966) realiza uma análise com base no consumo. Na economia do “cowboy” o sucesso é
percebido exatamente pelo rendimento, em que tanto o consumo quanto a produção são
vistos como positivos, independentemente da quantidade de cada um. Afinal, nesse cenário
econômico, os recursos são obtidos de reservatórios infinitos e, da mesma forma, o são os
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locais de depósito dos resíduos advindos da poluição. Dessa maneira, é plausível avaliar a
qualidade da economia com base direta no rendimento do que é produzido e consumido,
uma vez que não há possibilidade de um dano irreversível ao ecossistema.
Por outro lado, na “spaceman economy” (economia do homem do espaço,
economia do astronauta), conforme apresenta Boulding (1966), a principal forma de
avaliação não é realizada por meio da capacidade de produção ou de consumo, mas sim
pela quantidade, qualidade e variação do estoque. E mais, nesse cenário é de extrema
relevância a análise das pessoas que fazem parte desse ecossistema. Afinal, estarão
responsáveis pela forma como será utilizada a finitude do que se encontra disponível. Por
consequência,

In the spaceman economy, what we are primarily concerned with is stock
maintenance, and any technological change which results in the maintenance of
a given total stock with a lessened throughput (that is, less production and
consumption) is clearly a gain. This idea that both production and consumption
are bad things rather than good things is very strange to economists, who have
been obsessed with tile income-flow concepts to the exclusion, almost, of
capital-stock concepts.8 (BOULDING, 1966, p. 5)

Portanto, a conclusão, ao analisar o segundo modelo, é que a sobrevivência
depende diretamente da forma como ocorrerá o manejo dos recursos disponíveis dentro do
ecossistema em destaque. Ademais, fica clara a relação, dentro desse sistema, entre a
economia, sob um viés de produção e consumo, e o meio ambiente, por meio da utilização
dos recursos naturais.
Como elucida Romeiro, em sua própria análise ao estudo de Boulding,
no que concerne ao crescimento demográfico, a ideia de limites da “espaçonave
terra” é, de modo geral, aceita por todos, até mesmo pelos economistas
ambientais neoclássicos. A dificuldade está na ideia de que também o
crescimento econômico, aumento da produção e da renda per capita, encontrase limitado pelo tamanho da espaçonave terra. (ROMEIRO, 2012, p. 78)

8

Na economia do astronauta, o que mais nos preocupa é a manutenção do estoque, e qualquer mudança
tecnológica que resulte na manutenção de um estoque total com um rendimento reduzido (ou seja, menos
produção e consumo) é claramente um ganho. Essa ideia que tanto a produção quanto o consumo são coisas
ruins, ao invés de coisas boas, é muito estranha para os economistas, que têm sido obcecados por conceitos
de fluxo de renda, quase excluindo conceitos de estoque de capital. (tradução nossa).
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Sob essa perspectiva é que se aplica a 2ª Lei da Termodinâmica, trabalhada de
maneira enfática por Georgescu-Roegen. A Lei da Entropia comprova que todos os
processos dentro do sistema econômico se utilizam de um recurso de valor entrópico baixo
e devolvem ao meio um resíduo de alta entropia, o qual não pode ser revertido a sua forma
original, de modo que não mais poderá ser utilizado, sendo essa a ideia da degradação
entrópica.
Nesse sentido, Latouche aponta:

foi apenas nos anos 1970 que a questão da ecologia no seio da economia foi
desenvolvida, resultante sobretudo do trabalho do grande cientista e economista
romeno Nicholas Georgescu-Roegen, que soube perceber as implicações
bioeconômicas da lei da entropia, já pressentidas nos anos 1940-1950 por Alfred
Lotka, Erwin Schrodinger, Norbert Wiener ou Léon Brillouin. Ao adotar o
modelo da mecânica clássica newtoniana, nota Nicholas Georgescu-Roegen,
[que] a economia exclui a irreversibilidade do tempo. Assim, ignora a entropia,
ou seja, a não reversibilidade das transformações da energia e da matéria. Por
isso, os resíduos e a poluição, apesar de serem produtos da atividade econômica,
não entram nas funções padrão de produção. (LATOUCHE, 2009, p. 14)

Uma das premissas mais básicas desse campo de estudo é bem indicada por
Cechin: “a economia humana está incrustada na natureza e (...) os processos econômicos
devem ser vistos também como processos de transformação biológica, física e química”.
(CECHIN, 2010, p. 138)
Em continuação da abordagem dessa corrente de pensamento, cumpre apontar
que

a consolidação do que hoje é chamado de economia ecológica deve tributo às
contribuições independentes de Kenneth E. Boulding9, Nicholas GeorgescuRoegen, Herman E. Daly10 e Robert U. Aryes11 e Allen Kneese12, na década de
1960, ainda que a expressão economia ecológica não tenha sido usada por eles
9

Economista nascido na Inglaterra e com cidadania norte-americana. Graduado pela Universidade de
Oxford. Foi professor da Universidade de Michigan e do Colorado.
10
Economista ecológico estadunidense e professor da Escola de Políticas Públicas da Universidade de
Maryland. Foi economista sênior no Departamento de Meio Ambiente do Banco Mundial entre os anos de
1988 e 1994.
11
Físico e economista americano. De 1994 a 1997 foi membro do Conselho Consultivo Internacional do
Instituto Wuppertal (Alemanha) para o clima, meio ambiente e energia.
12
Kneese foi um dos pioneiros nos estudos da economia ecólogica e foi o primeiro presidente da
“Association of Environmental and Resource Economists”, e um dos editores fundadores do “Journal of
Environmental Economics and Management”.
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na época. (CECHIN, 2010, p. 139)

Dos pesquisadores apresentados, um dos que mais se destaca atualmente é
Herman E. Daly que, como indicado por Cechin (2010) é ex-aluno de Georgescu-Roegen,
tendo contato direto com o economista romeno ao completar seu doutorado na
Universidade de Vanderbilt. Daly tem como um de seus artigos de maior destaque o “On
Economics as a Life Science”.
Em análise ao estudo de Daly, Cechin ressalta que “há mais de três décadas,
ele [Daly] argumenta que a capacidade de carga do planeta, a poluição, a degradação do
solo, a extinção de espécies, a perda de ecossistemas inteiros e a mudança climática
mostram que os limites ecológicos estão convertendo o crescimento econômico em
crescimento antieconômico.” (CECHIN, 2010, p. 140-141)
Nessa perspectiva, Daly critica a mania de crescimento econômico presente de
forma clara na sociedade:

In addition to making every technical effort to increase resource productivity,
reducing poverty will also require facing up to the moral issues of income
redistribution and population limitation. Growthmania is the attempt to grow our
way around these moral problems by means of 26 Basic concepts and ideas
technical psuedo-solutions. But if we simply cannot grow that much for
ecological reasons, then we must find new solutions to the problems raised by
Malthus, Marx, and Keynes. The challenge of ecological economics is therefore
enormous. It is by no means confined to just reducing depletion and pollution—
it requires a rethinking of the major problems of the past century and a half—
problems that were temporarily solved by economic growth, but are now being
made worse by uneconomic growth!13 (DALY, 2007, p. 26-27)

Em outras palavras, Daly busca demonstrar que se o aplicado atualmente não
está produzindo o resultado esperado, ou seja, se crescer desenfreadamente não é possível

13

Além de fazer todos os esforços técnicos para aumentar a produtividade dos recursos, reduzir a pobreza
também exigirá enfrentar as questões morais da redistribuição de renda e limitação da população. A mania
do crescimento econômico é a tentativa de desenvolver nosso caminho em torno desses problemas morais
por meio de pseudo-soluções técnicas. Mas, se simplesmente não podemos crescer tanto por razões
ecológicas, então devemos encontrar novas soluções para os problemas levantados por Malthus, Marx e
Keynes. O desafio da economia ecológica é, portanto, enorme. Não se limita de forma alguma a apenas
reduzir o esgotamento dos recursos e a poluição - requer um repensar dos principais problemas dos últimos
150 anos - problemas que foram temporariamente resolvidos pelo crescimento econômico, mas agora estão
sendo agravados pelo crescimento antieconômico!
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diante de todas as restrições ecológicas, o melhor é a busca por uma nova solução, sendo
este um dos grandes desafios da Economia Ecológica. Nessa perspectiva ele critica a
chamada “growthmania”, que veria a respostas para problemas como o esgotamento dos
recursos e a pobreza no crescimento constante.
Daly (2005) trata sobre essas generalizações a respeito do crescimento em seu
artigo “Sustentabilidade em um mundo lotado”. Em suma, para cada problema levantado
o crescimento se mostraria uma resposta.
Com relação à pobreza, bastaria o investimento na produção e estímulo do
consumo, a riqueza então seria propagada de cima para baixo na sociedade, assim não seria
necessária a sua redistribuição, afinal isso geraria um crescimento mais lento; já no que diz
respeito ao desemprego, a ideia seria intensificar a demanda de mercado, baixando os juros
e buscando estimular investimentos; e, quanto ao aumento constante da população, a saída
passaria, novamente, pelo fomento do crescimento econômico, acreditando em uma
transição que viesse a reduzir a taxa de natalidade.
Após essa introdução, Daly avalia da seguinte forma a conclusão a que chegam
vários economistas de que a resposta seria, portanto, o crescimento econômico:

Confiar dessa maneira no crescimento poderia não trazer problemas se a
economia mundial existisse em um vácuo, mas as coisas não são assim. A
economia é um subsistema da biosfera finita, que lhe dá suporte. Quando a
expansão da economia afetar excessivamente o ecossistema circundante,
começaremos a sacrificar o capital natural (como peixes, minerais e petróleo)
que valem mais do que o capital criado pelo homem (estradas, fábricas e
eletrodomésticos). Teremos, então, o que denomino crescimento deseconômico,
produzindo "males" mais rapidamente do que bens - tornando-nos mais pobres,
e não mais ricos. (DALY, 2005, p. 1-2)

O autor defende, portanto, uma transição para uma economia que seja pautada
na sustentabilidade, na busca pela continuidade da economia e da espécie. A não realização
da necessidade dessa mudança poderia implicar uma catástrofe ambiental, algo muito pior
do que apenas o crescimento antieconômico. (DALY, 2005)
Afinal, a biosfera é finita e, como demonstrado ao longo do trabalho, comportase de acordo com as leis da termodinâmica. Logo, é necessário que seja respeitado o papel
do meio ambiente na economia, o ciclo dos recursos naturais no sistema econômico, a
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transformação da energia de baixa entropia em alta entropia e a finitude da principal fonte
utilizada pelos homens como energia de baixa entropia, qual seja o estoque terrestre.
Lembra-se, nesse momento, do constante fluxo de energia dos raios solares que poderia
representar uma solução viável para o enfrentamento do problema.
Por consequência das ideias apresentadas, “qualquer subsistema, como a
economia, em algum momento deve necessariamente parar de crescer e adaptar-se a um
equilíbrio dinâmico, algo semelhante a um estado estacionário”. (DALY, 2005, p. 2).
Com relação a ideia de uma economia em estado estacionário, interessante
compreender sua origem:

The idea of a steady-state economy comes from classical economics and was
most developed by John Stuart Mill (1857), who referred to it as the “stationary
state.” The main idea was that population and the capital stock were not growing.
The constancy of these two physical stocks defined the scale of the economic
subsystem. Birth rates would be equal to death rates and production rates equal
to depreciation rates, so that both the stock of people (population) and the stock
of artifacts (physical capital) would be constant—not static, but in a state of
dynamic equilibrium.14 (DALY; FARLEY, 2011, p. 55)

Georgescu-Roegen, um dos precursores da Economia Ecológica, apresenta
dura crítica com relação à possibilidade de um estado estacionário eterno, para o autor

há razões bem simples que combatem a crença na possibilidade, para a
humanidade, de viver num estado estacionário perpétuo. A estrutura de tal estado
permanece a mesma de uma extremidade a outra; não traz em si mesma os
germes de morte inexorável, próprios de todos os macrossistemas abertos. Por
outro lado, um mundo com uma população estacionária estaria, ao contrário,
continuamente forçado a mudar sua tecnologia, assim como seu modo de vida,
para enfrentar a inevitável baixa na acessibilidade dos recursos. (...) Durante
certo tempo, um mundo estacionário pode permanecer sincronizado com um
meio ambiente mutante, graças a um sistema de regulações equilibrantes
análogas às de um organismo vivo durante uma fase ou outra da sua vida. Mas,
como lembrava Bormann, o milagre não pode durar eternamente; cedo ou tarde,
14

A ideia de uma economia em estado estacionário vem da economia clássica e foi mais desenvolvida por
John Stuart Mill (1857), que se referiu a ela como o “Estado estacionário”. A ideia principal era que a
população e o capital de estoque não estava crescendo. A constância desses dois estoques físicos definiu a
escala do subsistema econômico. As taxas de natalidade seriam iguais às taxas de mortalidade e as taxas de
produção iguais às taxas de depreciação, de modo que tanto o estoque de pessoas (população) quanto o
estoque de artefatos (capital físico) seria constante - não estático, mas em um estado de equilíbrio dinâmico.
(tradução nossa)
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o sistema de regulação vai desmoronar-se. Nesse momento, o estado
estacionário conhecerá uma crise que provocará o malogro do objetivo e da
natureza que lhe supomos. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 113)

O economista romeno (2012) ainda avalia alguns pontos apresentados em favor
do estado estacionário, por exemplo a ideia de que dentro de um estado estacionário terse-ia mais tempo para reduzir a poluição por processos naturais. Com relação a essa
assertiva o autor admite que, em verdade, o carvão queimado no passado, por exemplo,
poderia ser usado de uma forma bem mais eficiente hoje em dia. Porém, questiona se não
seria exatamente pela ineficiência com a qual o carvão foi utilizado que levou à evolução
das técnicas que hoje são aplicadas.
Nessa perspectiva, “qualquer que seja o estado, crescente ou não, o tempo
disponível para o progresso intelectual depende da intensidade da pressão da população
sobre os recursos”. (GEROGESCU-ROEGEN, 2012, p. 115)
Cumpre destacar que Daly não via na condição estacionária uma salvação
ecológica, uma vez que concordava com a impossibilidade de duração infinita desse estado,
conforme pontua Cechin:

Baseados na suposição de que a empreitada humana e a atividade econômica
terão um fim, ambos [Herman E. Daly e Kenneth N. Towsend] entendem a CE
[condição estacionária] como uma estratégia para prolongar a permanência da
espécie humana neste planeta. Trata-se, portanto, de um compromisso moral
com a longevidade da humanidade. (CECHIN, 2010, p. 143)

Nesse seguimento, conclui Georgescu: “isso revela um ponto importante,
embora até aqui não notado, isto é, que a conclusão necessária dos argumentos a favor
dessa perspectiva consiste em substituir o estado estacionário por um estado de
decrescimento.” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 115)
De toda a forma, Daly em seu artigo “Sustentabilidade em um mundo lotado”,
pouco referencia o estado estacionário e foca sua atenção na ideia de uma economia
sustentável dentro de uma biosfera finita. Sendo assim, destaca que “sustentabilidade pode
ser definida em termos de rendimento pela capacidade do meio ambiente de suprir cada
recurso natural e absorver os produtos finais descartados.” (DALY, 2005, p. 3)
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Além disso, Daly (2005) se descreve como um dos economistas ecológicos que
defendem a ideia de complementação do capital natural com o capital artificial (criado pelo
homem) e não os enxerga sob um viés de substituição. Ademais, acredita que o capital
natural deve ser observado de maneira separada, uma vez que é demonstrado como fator
limitante. A essa corrente de pensamento atribui-se o nome de “sustentabilidade forte”. Em
contrário, estaria a sustentabilidade fraca, que defende ser o capital criado pelo homem
(artificial) um bom substituto do capital natural. A maioria dos economistas neoclássicos
compartilham dessa crença.
Como consequência de sua abordagem, Daly (2005) apresenta a necessidade
de se buscar ajustes necessários para a transição do atual sistema para um sistema de
economia sustentável. Sob essa perspectiva, aduz que a transição demográfica não deve
ocorrer apenas com relação às pessoas, mas também com os bens dentro de um sistema
econômico. A ideia aqui é trazer mais igualdade para a produção e depreciação dos bens,
dessa forma, o que defende Daly é a necessidade de um aumento na vida útil dos produtos.
Além disso, Daly ressalta que, havendo melhoras qualitativas e aumento de
eficiência, não há problema em um crescimento do PIB mesmo em um cenário de
rendimento constante. Sob o viés ambientalista, a ideia seria não aumentar a quantidade de
materiais processados.
Outro ajuste apontado pelo ex-economista sênior do Departamento de Meio
Ambiente do Banco Mundial é com relação ao comércio livre. Acredita o autor que não é
possível a manutenção de um livre comércio em um contexto em que irão conviver de
maneira simultânea economistas com crenças e práticas sustentáveis, assim como
economistas com crenças e práticas insustentáveis. Afinal, economias nas quais as práticas
de mercado e produção não levem o meio ambiente em consideração poderão praticar
preços inferiores com relação às economias sustentáveis, que arcam com os custos
ambientais. Nesse cenário, o livre comércio só seria possível entre países com práticas
sustentáveis, em razão do equilíbrio existente entre eles.
Com relação aos tributos, Daly entende que há a necessidade de uma mudança
no foco da cobrança. A ideia defendida pelo autor é que governos sustentáveis, que
colocam como prioridade o uso eficiente de seus recursos naturais, focariam os tributos,
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primordialmente, no fluxo produtivo e não na renda do trabalhador. O ponto central é
tributar o momento de extração dos recursos naturais de sua fonte, a Terra.
Interessante destacar como Daly avalia a relação entre crescimento e felicidade.
Como bem apontado por Cechin: “Daly também não relaciona crescimento material
generalizado com aumento da felicidade e bem-estar”. (CECHIN, 2010, p. 142).
Em seu artigo, Herman Daly (2005), evidencia que há certo consenso em
considerar que as pessoas serão sempre mais felizes se consumirem mais. Entretanto, o
autor aponta que diversas pesquisas, como a de Richard A. Easterlin, da Universidade do
Sul da Califórnia, já sugerem que o crescimento não necessariamente resulta em um
aumento da felicidade. “Em vez disso, a correlação entre a renda absoluta e a felicidade é
válida apenas até um limiar de “suficiência”; além desse ponto, apenas o status relativo
influencia a autopercepção de felicidade”. (DALY, 2005, p. 6).
Salienta-se, em concordância com o que dispõe Cechin (2010), a necessidade
do apoio de organismos como o Banco Mundial. Ocorre que, a relação do meio ambiente
com os sistemas econômicos precisa ser compreendida e aceita para que seja possível a
aplicação dos ajustes necessários na busca por uma mudança de radical paradigma com o
objetivo de solucionar um problema ambiental que se agravará se essa relação continuar a
ser ignorada. Ademais, o preço pago será muito alto e compartilhado pelas presentes e
futuras gerações, com implicações ainda mais severas ao passar de cada ano. A biosfera é
uma fonte finita de recursos e, como tal, necessita de cuidado, pelo bem da própria
sobrevivência humana. Essa mania de crescimento representa uma ameaça à humanidade
como um todo.
Todo o exposto retoma a ideia de que o processo econômico não é um processo
puramente reversível. E, como bem assevera Latouche:

Disso decorre, para Nicholas Georgescu-Roegen, a impossibilidade de um
crescimento infinito num mundo finito e a necessidade de substituir a ciência
econômica tradicional por uma bioeconomia, ou seja, pensar a economia no seio
da biosfera. Por isso é que o termo “decrescimento” foi empregado em francês
para intitular uma de suas coletâneas de ensaios. (LATOUCHE, 2009, p. 15-16)
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Dentro de todo o contexto trabalhado, Daly (1996) apresenta quatro sugestões
na busca pelo atendimento da meta de sustentabilidade por meio da política e ação do
Banco Mundial. Cumpre observar, conforme destacado pelo próprio autor, que as quatro
sugestões possuem níveis de radicalismo diferentes, sendo as duas primeiras opções as
quais ele acredita que não haverá grande controvérsia, enquanto a terceira gera um grande
debate e a quarta causará impacto.
A primeira delas é, em suma, a necessidade de parar de contar o consumo de
capital natural como renda. Assevera Daly:

Stop counting the consumption of natural capital as income. Income is by
definition the maximum amount that a society can consume this year and still be
able to consume the same amount next year. That is, consumption this year, if it
is to be called income, must leave intact the capacity to produce and consume
the same amount next year.15 (DALY, 1996, p. 59)

Nessa situação, é interessante perceber que a própria concepção de
sustentabilidade está dentro da ideia de renda, uma vez que a preservação da capacidade
de produção do ano seguinte relaciona-se diretamente com o conceito de renda. (Daly,
1996).
A segunda sugestão relaciona-se com a tributação. Segundo Daly (1992), é
necessário que seja modificado o foco, tributando menos o trabalho e a renda e cobrando
mais tributos na seara de extração dos recursos naturais. Ele aduz que era uma prática
comum o subsídio, por parte dos governos, da extração dos recursos para estimular o
crescimento econômico.
Entretanto, não só os subsídios financeiros devem ser removidos como também
os implícitos, uma vez que os custos por atividades extrativistas, por exemplo, não são
alocados nas mercadorias cuja produção os geram. Cumpre destacar a ressalva do autor
que, com relação ao ponto de subsidiar práticas insustentáveis, o Banco Mundial não tem

15

Pare de contar o consumo de capital natural como renda. A renda é, por definição, a quantidade máxima
que uma sociedade pode consumir neste ano e ainda conseguir consumir o mesmo ano seguinte. Ou seja, o
consumo neste ano, se for para ser chamado de renda, deve deixar intacta a capacidade de produzir e consumir
a mesma quantidade no próximo ano. (tradução nossa)
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o costume de demonstrar apoio, mas é preciso ir além e se preocupar com os subsídios
implícitos.
Já o terceiro apontamento guarda relação com a ideia de capital natural e
artificial trabalhada anteriormente. Daly sugere: “Maximize the productivity of natural
capital in the short run, and invest in increasing its supply in the long run.”

16

(DALY,

1996, p. 61)
Com relação à forma de comportamento com o fator limitante, qual seja o
capital, não há controvérsia, sendo essa uma exigência da lógica econômica. O problema,
como apresenta o autor, no estudo em análise, é a corrente dos economistas que visualizam
o capital artificial (produzido pelo homem) como um bom substituto do capital natural.
Nesse sentido, os que acreditam nessa linha de pensamento não colocarão o capital natural
como fator limitante e trabalharão com a ideia de que ele pode ser substituído pelo capital
artificial. Todavia, o autor destaca:

So the question is, are man-made capital and natural capital basically
complements or substitutes? Here again we can provide perpetual full
employment for econometricians, and I would welcome more empirical work on
this, even though I think it is sufficiently clear to common sense that natural and
man-made capital are fundamentally complements and only marginally
substitutable. (DALY, 1996, p. 61) 17

Já foi evidenciado anteriormente que Daly se enquadra na corrente de
pensamento que visualiza o capital artificial como complemento do capital natural e não
como substituto, conforme fica claro em seu artigo “Sustentabilidade em um mundo
lotado”.
Por fim, a quarta sugestão exposta pelo autor consiste em:

Move away from the ideology of global economic integration by free trade, free
capital mobility, and export-led growth and toward a more nationalist orientation
16

Maximize a produtividade do capital natural no curto prazo e invista no aumento de sua oferta a longo
prazo.
17
Então a questão é: o capital feito pelo homem e o capital natural são basicamente complementos ou
substitutos? Aqui mais uma vez, podemos fornecer emprego perpétuo para econometristas, e eu acolheria
mais trabalho empírico sobre isso, embora eu ache que seja suficientemente claro para o senso comum que o
capital natural e o feito pelo homem são fundamentalmente complementos e apenas marginalmente
substituíveis. (tradução nossa)
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that seeks to develop domestic production for internal markets as the first option,
having recourse to international trade only when clearly much more eficiente.18
(DALY, 1996, p. 62)

Em outras palavras, colocando em perspectiva o próprio exemplo apresentado
por Daly no texto em análise, ele ressalta que o papel do Banco Mundial é exatamente
atender aos interesses de seus membros, que se tratam de Estados-Nação e comunidades
nacionais, e não indivíduos ou empresas multinacionais.
A partir desse estudo é possível perceber a situação crítica vivenciada pelo
planeta. Afinal, não realizar alterações radicais relativas à produção de resíduos e consumo
desenfreado no atendimento de uma mania do crescimento indica um distanciamento cada
vez maior da concepção de sustentabilidade e uma aproximação cada vez mais veloz ao
esgotamento dos recursos naturais. A realidade é que, como muito abordado por Daly, o
PIB, que mede o consumo de recursos como se fosse renda, poderá camuflar por algum
tempo o problema, mas a insistência nas atuais práticas dificulta cada vez mais o desvio de
um desastre.
Após compreender a teoria da economia ecológica, a qual Nicholas GeorgescuRoegn é um dos principais expoentes, passa-se a análise da teoria do decrescimento,
influenciada diretamente pelos estudos de Serge Latouche. As duas teorias serão de grande
importância para a compreensão da ideia de decrescimento e posterior análise da
representação deste cenário para o meio ambiente como possível solução para sua
restauração e preservação.
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GEORGESCU-ROEGEN E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.1 O decrescimento econômico: uma via possível?

18

Afaste-se da ideologia da integração econômica global pelo livre comércio, livre mobilidade de capital e
crescimento econômico baseado nas exportações e siga em direção a uma orientação mais nacionalista que
busca desenvolver a produção doméstica para os mercados internos como primeira opção, recorrendo ao
comércio internacional apenas quando claramente este for muito mais eficiente. (tradução nossa)
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Para iniciar a discussão relativa à viabilidade de o decrescimento econômico
despontar como uma via de solução para a problemática ambiental dos dias de hoje, faz-se
necessário primeiro compreender o que se entende por decrescimento.
Para Latouche19:
a palavra de ordem “decrescimento” tem como principal meta enfatizar
fortemente o abandono do objetivo do crescimento ilimitado, objetivo cujo
motor não é outro senão a busca do lucro por parte dos detentores do capital,
com consequências desastrosas para o meio ambiente e portanto para a
humanidade. (LATOUCHE, 2009, p. 4)

Destaca-se, logo de início, que Latouche (2009), um dos defensores da corrente
do decrescimento, explica não ser o decrescimento um crescimento negativo. Isso seria
literalmente um avançar recuando, que não é, de nenhuma maneira, a ideia defendida pelo
movimento em questão. Como abordado pelo autor, a simples diminuição da velocidade
em que a sociedade cresce, coloca-a em meio a incertezas, gerando crises de desemprego
e cortes no que diz respeito às atividades diretamente ligadas à qualidade de vida das
pessoas, como programas sociais, culturais e educativos.
Nessa perspectiva, o que seria defendido pelo decrescimento é a necessidade
de uma mudança radical na forma com a qual a própria sociedade se organiza. A ideia
apresentada seria a não possibilidade de existência de uma sociedade de decrescimento
dentro de uma sociedade cujo principal objetivo sempre foi e continua sendo o crescimento.
Por essas razões, Latouche (2009) defende a necessidade de um sistema que se baseie em
outra lógica, diversa da vivenciada.
Na busca por fazer jus ao que realmente é trabalhado dentro da corrente ora
discutida, Latouche afirma:
Para sermos rigorosos, em termos teóricos conviria mais falar de “acrescimento”, como se fala se a-teísmo, do que de de-crescimento. Trata-se,
aliás, de conseguir abandonar uma fé ou uma religião, a da economia, do
progresso e do desenvolvimento, de rejeitar o culto irracional e quase idólatra do
crescimento pelo crescimento. (LATOUCHE, 2009, p. 4)

19

Serge Latouche é um economista e filósofo francês, professor da Faculdade de Economia da Universidade
de Paris II e do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social.
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Dessa forma, o que se tem, inicialmente, é uma junção de pensamento daqueles
que realizam uma crítica radical ao desenvolvimento e buscam uma forma alternativa para
uma política do “após-desenvolvimento”. Sendo assim, o objetivo seria o alcance de uma
sociedade em que se consome e se trabalha menos. (Latouche, 2009).
A figura do decrescimento econômico surge em um contexto marcado pela
exploração desenfreada dos recursos naturais. Ocorre que, no início da segunda metade do
século XX, a linha de pensamento econômico visualizava os recursos naturais como uma
fonte inesgotável de matéria prima, conforme demonstrado no primeiro capítulo do
presente trabalho. Dessa maneira, a utilização desses recursos cresceu de uma forma
surpreendente, na busca por atender cada vez mais as demandas sociais marcadas por um
consumo desenfreado de bens e serviços. Essa afirmação pode ser percebida pelo constante
e intenso desenvolvimento industrial.
Na análise da sociedade descrita acima, acertadamente afirmam Marques;
Barbosa: “se a ilimitada e irrefreável produção mercantil não levar em conta a condição
circular do Planeta e a capacidade de resiliência da Natureza poderemos levá-la ao
esgotamento. Em decorrência, essa contradição pode conduzir ao eclipse do sistema
baseado na produção de mercadorias.”. (MARQUES; BARBOSA, 2018, p. 46)
Nessa toada, Lipovetsky e Serroy apresentam a ideia do consumo na
hipermodernidade:

A hipermodernidade corresponde igualmente a uma nova era histórica do
consumo, marcada ao mesmo tempo, mais uma vez, pelos processos de
individualização e de desregulamentação. [...] A era hipermoderna caracterizase por uma nova revolução consumista em que o equipamento concerne
essencialmente aos indivíduos: o computador pessoal, o telefone móvel, o iPod,
[...] o smartphone. Nessas condições, cada um gere seu tempo como bem
entende, por estar menos sujeito às coerções coletivas e muito mais preocupado
em obter tudo o que se relaciona a seu conforto próprio, à sua maneira de viver,
ao seu modo de se comportar, escolhendo um mundo seu. (LIPOVETSKY;
SERROY, 2011, p. 56-57)
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É necessário compreender que a terra é um reservatório finito, e mais, a ação
humana interfere diretamente na qualidade da vida presente, assim como na durabilidade
dos recursos naturais e, por consequência, na viabilidade da presença e existência das
futuras gerações. Já foi demonstrada a inutilidade dos resíduos devolvidos ao meio
ambiente após a utilização dos recursos naturais no processo econômico. Ademais, foi
trabalhada a finitude, ainda que não em um curto espaço de tempo, da energia de baixa
entropia advinda das entranhas da terra.
Um passo importante no início da discussão sobre a ideia do decrescimento é
a publicação, em 1972, do livro “The Limists to Growth”, lançado pelo Clube de Roma. O
trabalho busca examinar os cinco fatores que, de certa maneira, limitam o crescimento no
planeta terra, quais sejam: o esgotamento dos recursos não renováveis; a produção
industrial; o aumento populacional; a produção agrícola e a geração de poluição.
Nesse mesmo período, dentro da economia, há um avanço nas discussões a
respeito da inter-relação entre a economia e a ecologia. Um dos expoentes dessa nova
corrente de pensamento é o principal marco teórico do trabalho em tela, Nicholas
Georgescu-Roegen. Como bem destaca Gorz20:

Only one economist, Nicholas Georgescu-Roegen, has had the common sense to
point out that, even at zero growth, the continued consumption of scarce
resources will inevitably result in exhausting them completely. The point is not
to refrain from consuming more and more, but to consume less and less – there
is no other way of conserving the available reserves for future generations. This
is what ecological realism is about. [...]. Radicals who refuse to examine the
question of equality without growth merely demonstrate that “socialism”, for
them, is nothing but the continuation of capitalismo by Other means – na
extension of middle class values, lifestyles, and social patterns [...]. Today a lack
of realism no longer consists in advocating greater well-being through the
inversion of growth [degrowth] and the subversion of the prevailing way of life.
Lack of realism consists in imagining that economic groeth can still bring about
increased human welfare, and indeed that it is still physically possible.21 (1980,
20

Filósofo francês. Precursor da ecologia política.
Apenas um economista, Nicholas Georgescu-Roegen, teve o bom senso de apontar que, mesmo com
crescimento zero, o consumo contínuo de recursos escassos resultará inevitavelmente em seu esgotamento
completo. A questão não é deixar de consumir cada vez mais, mas sim consumir cada vez menos - não há
outra forma de conservar as reservas disponíveis para as gerações futuras. É disso que trata o realismo
ecológico. [...]. Os radicais que se recusam a examinar a questão da igualdade sem crescimento apenas
demonstram que o “socialismo”, para eles, nada mais é do que a continuação do capitalismo por outros meios
- uma extensão dos valores, estilos de vida e padrões sociais da classe média [...]. Hoje, a falta de realismo
já não consiste mais em defender um maior bem-estar pela inversão do crescimento [decrescimento] e da
21
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p. 35-37)

Na busca por compreender as fontes do decrescimento, Latouche avalia que “o
fracasso do desenvolvimento no Sul e a perda das referências no Norte levaram esses
pensadores22 a questionar a sociedade de consumo e suas bases imaginárias: o progresso,
a ciência e a técnica.” (LATOUCHE, 2009, p. 13). Juntamente a isso, ressalta-se o papel
do meio ambiente. A percepção da crise ambiental traz uma nova perspectiva. Além de
uma sociedade pautada no crescimento não ser desejável, ela também não é sustentável.
(Latouche, 2009).
Dando prosseguimento ao estudo do decrescimento, cumpre apontar: “com o
fim da crise do petróleo e o advento do neoliberalismo nas décadas de 1980 e 1990, o
interesse nos limites ao crescimento e no decrescimento diminuiu, embora o debate tenha
prosperado novamente, em francês, nos anos 90.”. (KALLIS; DEMARIA; D’ALISA,
2016, p. 22).
Nessa perspectiva, o debate ganhou força novamente e se destacou em
trabalhos científicos, mas há uma troca na ênfase da principal questão que se encontra em
torno do decrescimento. Se na década de 1970 a principal discussão girava ao redor dos
limites dos recursos, agora, desde 2001, a ênfase ocorria na crítica à ideia de
desenvolvimento sustentável. (KALLIS; DEMARIA; D’ALISA, 2016).
Latouche (2009) analisando o estudo de Kenneth Boulding destaca que ele foi
um dos poucos economistas a extrair as consequências apontadas por Georgescu-Rogen,
sobre a finitude dos recursos e a impossibilidade de um crescimento infinito. Nesse sentido,
evidencia a conclusão realizada por Boulding: “quem acredita que um crescimento infinito
é possível em um mundo finito, conclui ele [Boulding], ou é louco ou é economista.”.
(LATOUCHE, 2009, p.16).
Resta claro, novamente, o crescente aumento na visualização da economia
atrelada ao meio ambiente. Essa percepção é de extrema relevância e guia uma grande
subversão do estilo de vida predominante. A falta de realismo consiste em imaginar que o crescimento
econômico ainda possa trazer um aumento do bem-estar humano e, de fato, que ainda é fisicamente possível.
(tradução nossa).
22
Os pensadores aos quais Latouche se refere são: André Gorz, François Partant, Jacques Ellul, Bernard
Charbonneau, Cornelius Castoriadis e Ivan Illich.
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corrente de pensamentos que influenciaram, em certa medida, umas às outras. Nesse
sentido, Nicholas Georgescu-Roegen, considerado um dos pais da economia ecológica, que
será analisada em tópico pertinente, é constantemente lembrado neste trabalho, como um
dos pioneiros na utilização da ideia do decrescimento. Em todo esse contexto, surge uma
busca constante por soluções para a resolução do problema, no caso em questão, a ideia de
sustentabilidade ecológica.
Latouche (2009) aborda, nessa linha de pensamento, o entendimento de
diversos pesquisadores, de que a solução para o problema ecológico seria a redução da
população. Entretanto, deixa claro ser essa uma falsa solução. Apontado por Latouche
como um porta-voz dessas ideias, David Nicholson-Lord afirma, a respeito da verdade
sobre o problema,

que modos de vida mais ecológicos podem certamente fazer a diferença, mas
que uma vida com zero de impacto é uma quimera e que o número de habitantes
conta muito. Os estudos de pegadas ecológicas de Andrew Ferguson da
Optimum Population Trust mostram que, se os 6 bilhões de habitantes vivessem
com um modo de vida ocidental modesto totalmente baseado em energias
renováveis, ainda precisaríamos de 1,8 planeta. (NICHOLSON-LORD, 2006, p.
20 apud LATOUCHE, 2009, p. 32)

Portanto, o autor defende com veemência que a solução passaria
necessariamente por uma diminuição da população. Todavia, há uma visão mais otimista
do problema. Latouche (2009) ressalta que, mesmo a população do planeta tendo crescido
exponencialmente, as forças produtivas se multiplicaram ainda mais, por várias centenas
de vezes. Por consequência, afirma o autor que “em teoria, cada um dos 6 bilhões de
indivíduos talvez esteja estatisticamente cem vezes mais rico que seu ancestral. Por
conseguinte, não há motivo para se preocupar”. (LATOUCHE, 2009, p. 33).
Em outras palavras, Latouche busca demonstrar que todas as análises em cima
do número de habitantes futuros que estarão presentes no planeta terra fogem do principal
foco do problema, qual seja “a lógica desmedida de nosso sistema econômico [que] se for
julgada e a indispensável mudança de paradigma se realizar, a questão demográfica pode
ser abordada e resolvida mais serenamente”. (LATOUCHE, 2009, p. 34).
Como demonstra Freans de Waal: “the question facing a growing world
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population is not so much whether or not we can handle crowding, but if we will be fair
and just in the distribution of resources.”23 (WALL, 2005, p. 2536-2537)24
Logo, ter como meta a redução da população mundial para resolver a
problemática ambiental frente à política do crescimento constante nada mais é do que uma
medida paliativa para não ter que enfrentar o real problema, a lógica utilizada pelo sistema
econômico que, nesse cenário de desvio, continuará assolando o mundo.
Nesse contexto, “o crescimento, hoje, só é um negócio rentável se seu peso
recair sobre a natureza, as gerações futuras, a saúde dos consumidores, as condições de
trabalho dos assalariados e, mais ainda, sobre os países do Sul. Por isso uma ruptura é
necessária.” (LATOUCHE, 2009, p.39)
Portanto, o problema vai muito além do que uma simples mudança de
perspectiva. Como demonstrado ao longo do trabalho, os sistemas econômicos se pautam,
diretamente, na ideia do crescimento econômico. É um princípio basilar, que guia toda uma
gama de ações e de políticas ao redor do mundo. Sob essa perspectiva, “o que é necessário
é bem mais radical: uma revolução cultural, nem mais nem menos, que deveria culminar
numa refundação do político. (...) O decrescimento é, portanto, um projeto político, no
sentido forte do termo, projeto de construção, no Norte e no Sul, de sociedades conviviais
autônomas e econômicas.”. (LATOUCHE, 2009, p. 40).
Por conseguinte, Latouche demonstra que os resultados ambientais colhidos
hoje são frutos da ação humana. Todavia, a revolução necessária para a consecução de uma

sociedade autônoma de decrescimento pode ser representada pela articulação
sistemática e ambiciosa de oito mudanças interdependentes que se reforçam
mutuamente. Podemos sintetizar o conjunto delas num “círculo virtuoso” de oito
“erres”: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir,
reutilizar, reciclar. Esses oito objetivos interdependentes são capazes de
desencadear um processo de decrescimento sereno, convivial e sustentável.
(LATOUCHE, 2009, p. 42)

Para prosseguir, é imprescindível compreender a mensagem que será
23

a questão que uma população mundial em crescimento enfrenta não é tanto se poderemos ou não lidar com
o superpovoamento, mas se seremos justos na distribuição de recursos.
24
O p. se refere, nesse caso, à “posição”, em razão do livro estar em formato Kindle e não possuir paginação.
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transmitida por cada um dos oito “erres”, na busca por visualizar o decrescimento como
uma solução possível para a problemática ambiental.
O primeiro deles é o reavaliar. O foco aqui é entender os valores sociais sob os
quais a atual sociedade é construída. Como elucida Latouche (2009), a sociedade se baseia,
logo de início, na questão monetária.

Em outras palavras o que predomina é o

individualismo, a busca pelo dinheiro, o amor pelo conforto. Como resposta, está-se diante
de uma troca de valores. “O altruísmo deveria prevalecer sobre o egoísmo, a cooperação
sobre a competição desenfreada, o prazer do lazer e o éthos do jogo sobre a obsessão do
trabalho, a importância da vida social sobre o consumo ilimitado, o local sobre o global
(...)” (LATOUCHE, 2009, p. 43-44).
Portanto, existem valores a serem resgatados dentro da sociedade. Valores
esquecidos e que são de extrema importância para que ocorra uma mudança efetiva. Essa
é a ideia do reavaliar. Reavaliar os conceitos, os valores sociais na busca pelo equilíbrio
com o meio ambiente.
Nesse sentido, é possível definir valor como
parâmetro de referência simbólica – culturalmente constituído, adaptado e
transmitido pelos fatores de comunicação interpessoal e transgeracional –,
introjetado no inconsciente individual e coletivo, dotado de significações
próprias e capazes de propiciar senso de adequação e/ou inadequação (tendência,
preferência e interesse culturalmente estabelecido), que influencia a razão, os
sentimentos e a conduta humana (os momentos de existência), em âmbito
individual e coletivo, no tempo e no espaço. (OLIVEIRA, 2016, p. 70)

Após o resgate dos valores, passa-se para a necessidade de uma reconceituação.
Afinal, essa mudança traz um olhar diferente sobre o mundo e, consequentemente, outra
forma de se aprender a realidade. “Re-conceituar, ou redefinir/redimensionar, impõe-se,
por exemplo, para os conceitos de riqueza e de pobreza, mas também para o par infernal
escassez/abundância, fundado do imaginário econômico e que urge desconstruir.”
(LATOUCHE, 2009, p. 46)
Na sequência desse pensamento, vem a reestruturação, a qual Latouche (2009)
apresenta como a ideia de adaptar-se o sistema produtivo de uma sociedade, assim como
as relações ali existentes frente às modificações de valores que ocorreram. Nesse sentido,
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o objetivo é a orientação da sociedade para uma sociedade pautada no decrescimento.
Por consequência lógica, trabalha-se agora com a redistribuição, uma vez que
reestruturar por si só já está atrelado à ideia de redistribuir. Latouche (2009) explana uma
espécie de duplo efeito positivo da redistribuição na sociedade de consumo. Em um
primeiro momento, ao redistribuir ocorre, por conseguinte, uma redução dos poderes de
consumo de uma classe dominante. Em um segundo momento, indiretamente, há uma
diminuição do que o autor chama de “consumo ostentatório”. Em outras palavras, o uso da
expressão deseja apresentar um contexto em que o consumo não é guiado de forma
principal por uma necessidade e sim por um desejo de ter, de competir e de se afirmar.
Nessa sequência de ideias, os pontos focais da redistribuição, como inclusive
já trabalhado ao longo do presente estudo, seria no paralelo Norte e Sul. Conforme aponta
Latouche (2009), a própria ideia de reduzir a extração se mostra uma grande forma de
ressarcimento. Em outros termos, o contexto trabalhado é o da constante exploração do
Norte com relação ao Sul, apropriando-se de seus recursos naturais e, em troca, deixando
diversos danos ambientais, os quais nunca foram responsabilizados por causar.
O próximo “erre” é o relocalizar, que para Latouche (2009) está atrelado à
concepção de se produzir localmente, no que for essencial, todo o possível, objetivando
atender as necessidades da população. Essa produção local incentiva as empresas locais e
constrói laços importantes na busca pelo decrescimento.
Por outro lado, reduzir implica a diminuição do impacto ao meio ambiente,
causado pela forma com a qual a sociedade se comporta em razão das atuais premissas que
guiam os sistemas de produção e de consumo dentro da sistemática econômica.
Sendo assim, é observado por Latouche (2009) que a primeira redução é
exatamente a do consumo excessivo. Ele destaca a quantidade de resíduos produzidos e a
facilidade com a qual as pessoas descartam bens que ainda poderiam ser utilizados. Além
disso, o autor elenca outras reduções que seriam interessantes e necessárias, como a dos
horários de trabalho, a dos riscos sanitários e a do turismo de massa.
Em relação ao turismo de massa, a discussão gira em torno do preço pago pelo
meio ambiente em razão do constante aumento do turismo mundial. Conforme apontado
por Latouche (2009) um estudo da Federação Artesãos do Mundo aponta que do valor gasto
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em uma viagem, a menor parte realmente é utilizada no país de destino. No final, percebese que o maior prejudicado é o meio ambiente frente ao constante desejo humano de sempre
ir além, de ir mais rápido, independentemente da forma necessária para que isso ocorra.
Nessa perspectiva, quando se estuda a redução do trabalho, trata-se de uma
ideia de desintoxicação do vício. Latouche aduz:

não construiremos uma sociedade serena de decrescimento sem recuperar as
dimensões recalcadas da vida: o prazer de cumprir seu dever de cidadão, o prazer
das atividades de fabricação livre, artística ou artesanal, a sensação do tempo
recuperado para a brincadeira, a contemplação, a meditação, a conversação, ou
até, simplesmente, para a alegria de estar vivo. (LATOUCHE, 2009, p. 53-54)

Os dois últimos conceitos a serem compreendidos são o de reutilizar e o de
reciclar, fato é que “nenhuma pessoa de bom senso contesta a necessidade de reduzir o
desperdício desenfreado, de combater a obsolescência programada dos equipamentos e de
reciclar os resíduos não reutilizáveis diretamente.”. (LATOUCHE, 2009, p. 54).
Sob essa perspectiva, a atuação das empresas se mostra essencial na busca por
colaborar dentro da rede de consumo com, por exemplo, a própria ideia da logística reversa,
que ganhou força nos últimos anos. Em suma, a logística reversa consiste em uma saída
para a correta destinação do bem a partir do momento em que ele será descartado. A
empresa ficaria responsável pelo bem que ela própria produziu, que ela própria distribuiu,
ou seja, ela cuidaria da correta destinação dos resíduos, atuando diretamente como
auxiliadora na redução de danos ao meio ambiente dentro de um ciclo de logística reversa.
Como bem destaca Latouche (2009), deve haver incentivos para que tanto as
empresas quanto os consumidores sigam pela via do cuidado com o meio ambiente, o que,
em sua visão seria fácil, faltando, contudo, vontade política de os colocarem em ação.
Todavia, ressalta-se que, ao longo dos últimos anos, esse cenário se intensificou e já é
possível observar uma crescente preocupação das empresas em adotarem uma espécie de
“política verde” com a qual os consumidores se identificam e, por consequência, optam
por consumirem mais de empresas tidas como referência na preocupação com o meio
ambiente, com os seus meios de produção e com a destinação de resíduos.
Por fim, conclui-se, nas palavras de Enrique Leff:
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A aposta no decrescimento não é apenas uma moral crítica e reativa; uma
resistência a um poder opressivo, destrutivo, desigual e injusto; uma
manifestação de crenças, gostos e estilos alternativos de vida. O decrescimento
não é uma mera descrença, mas uma tomada de consciência sobre um processo
que se instaurou no coração do processo civilizatório que atenta contra a vida do
planeta vivo e a qualidade da vida humana. O chamado para decrescer não deve
ser um recurso retórico para dar asas à crítica da insustentabilidade do modelo
econômico imperante, mas deve fincar-se em uma sólida argumentação teórica
e uma estratégia política. (LEFF, 2010, p. 58)

Além de compreender algumas teorias atuais que trabalham a ideia do
decrescimento, é necessário apontar críticas existentes na base desses estudos,
principalmente com relação à Nicholas Georgescu-Roegen, marco teórico do presente
trabalho. Sendo assim, no próximo tópico serão apresentadas e debatidas algumas críticas
realizadas ao trabalho do economista romeno, de forma a fortificar suas ideias que serão a
principal base na análise da hipótese de um contexto de decrescimento econômico como
possível solução para os problemas ambientais, como a escassez de recursos naturais e a
má utilização das fontes energéticas.

3.2 Críticas às contribuições de Nicholas Georgescu-Roegen

Um dos grandes críticos ao trabalho de Nicholas Georgescu-Roegen,
especialmente com relação a alguns conceitos e assumpções realizadas pelo economista
romeno é David Schwartzman25 que, em seu artigo “Solar Communism”, de 1996, na
revista Science & Society explana algumas de suas críticas que serão aqui avaliadas.
Primeiramente, Schwartzman (1996) explicita que Gerogescu-Roegen teria
analisado a Terra como um sistema isolado e, por essa razão, teria negligenciado o possível
fluxo de energia advinda dos raios solares. Nesse sentido, afirma: “the Earth is of course
not an isolated system in a thermodynamic sense because of the incoming solar flux to the
surface (...), but is closed to matter transfers. “(Schwartzman, 1996, p. 3)26
25

Economista americano nascido no Canadá que defende, principalmente, a utilização do fluxo de energia e
acredita em uma economia mais desmaterializada.
26
A Terra, obviamente, não é um sistema isolado no sentido termodinâmico por causa do fluxo solar que
chega à superfície (...), mas está fechada às transferências de matéria. (tradução nossa)
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Em continuação, o autor aborda as alegações de que Georgescu havia
descoberto uma Quarta Lei da Termodinâmica, no sentido de que uma matéria indisponível
não pode ser reciclada e que um sistema fechado, sendo considerado aquele que não troca
matéria com o ambiente, não poderá trabalhar indefinidamente e de maneira constante.
(SCHWARTZMAN, 1996)
Com relação a esses apontamentos, o economista americano assevera:

This purported law, however, is sheer nonsense since it neglects to account for
the possible flow of energy through the system which is defined as closed but
not isolated. By converting low entropy, high temperature energy (e.g., solar
radiation) to high entropy, low temperature heat, work can be produced to
recycle indefinitely. (SCHWARTZMAN, 1996, p. 4-5)27

Por consequência, Schwartzman (1966) entende que Georgescu-Roegen estaria
concluindo de maneira errada no que tange à reciclagem da matéria e da utilização de
energia solar na economia.
Além do exposto, outro ponto de crítica levantado pelo economista americano
é com relação a conceituação do termo “entropia”. O autor afirma:
In Rifkin’s hands (1980, 1989) the entropy concept is extended to its apocryphal
limits: entropy as a pollutant, as an indicator of cosmic disorder, the inexorable
outcome of all economic activity, the mother of ecocatastrophe (note that
Georgescu-Roegen enthusiastically endorses Rifkin’s treatment of the subject,
in his After word to Rifkin’s book).28 (SCHWARTZMAN, 1996, p. 5)

O economista americano critica a forma com a qual Nicholas GeorgescuRoegen endossou a banalização do termo ao escrever o posfácio do livro de Rafkin.
Como bem apontado por Cechin:

27

Esta suposta lei, no entanto, é um absurdo, uma vez que negligencia a contabilização do possível fluxo de
energia através do sistema, que é definido como fechado, mas não isolado. Ao converter baixa entropia,
energia de alta temperatura (por exemplo, radiação solar) para alta entropia, calor de baixa temperatura,
trabalho pode ser produzido para reciclar indefinidamente.
28
Nas mãos de Rifkin (1980, 1989) o conceito de entropia é estendido aos seus limites apócrifos: entropia
como um poluente, como um indicador de desordem cósmica, o resultado inexorável de toda a atividade
econômica, a mãe da ecocatástrofe (note que Georgescu-Roegen endossa entusiasticamente o tratamento de
Rifkin para o tema no posfácio que escreveu para o livro de Rifkin). (tradução nossa).
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a visão de Georgescu de como a economia se relaciona com a natureza permite
uma avaliação crítica dos mitos da salvação ecológica (como esse do comunismo
solar de Schwartzman), que representam o excesso de otimismo de alguns
segmentos da sociedade, assim como uma elucidação dos reais dilemas com os
quais a humanidade se defronta. Georgescu mostrou-se crítico tanto com a
possibilidade de crescimento econômico irrestrito quanto com as ideias
presentes em algumas posições ambientalistas para melhorar o ambiente ou
evitar a destruição de recursos exauríveis. (CECHIN, 2010, p. 207-208)

Em análise à crítica de Schwartzman, parece que algumas intenções de
Georgescu não ficaram claras para o economista americano. Com relação ao primeiro
ponto, cumpre destacar que Georgescu não considerou a Terra como um sistema isolado.
Além disso, em seu livro “The Entropy Law and The Economic Process”, Nicholas
Georgescu-Roegen deixa claro que em termos de baixa entropia, o estoque de recursos
minerais é uma fração insignificante da energia solar recebida pela Terra em um único ano.
Nessa linha de pensamento Georgescu demonstra que “up tp this day, the price
of technological progress has meant a shift from the more abundant source of low entropy
- the solar radiation - to the less abundant one - the earth's mineral resources”.29
(GEORGESCU-ROEGEN, 1971, p. 304)
A todo momento, o economista romeno exalta a importância da energia de
baixa entropia advinda do fluxo de energia solar. E, como bem indica Cechin: “a tecnologia
de utilização direta da energia solar representa a maior saída para o problema entrópico da
humanidade, por depender de fonte virtualmente infinita para os humanos e por ser
considerada limpa”. (CECHIN, 2010, p. 208)
O ponto de crítica de Georgescu-Roegen, ou melhor, o ponto amplamente
abordado em seu estudo com relação a esse assunto e que merece atenção, é com relação à
mudança necessária para que se utilize, primordialmente, a energia solar em face dos
estoques de energia terrestre.
Explica Georgescu-Roegen que o fluxo de energia solar representa uma saída
excelente para o problema da finitude dos recursos vivenciado pela sociedade não há

29

até hoje, o preço do progresso tecnológico significou uma mudança da fonte mais abundante de baixa
entropia - a radiação solar - para a menos abundante - os recursos minerais da Terra.
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dúvida. O ponto complicado nessa análise é a transição na utilização dessas duas fontes de
energia.
No capítulo anterior já foi demonstrado pelo autor que é improvável imaginar
uma transição voluntária da humanidade, abdicando de certo conforto em prol da
preservação das reservas de energia entrópica para as futuras gerações. Portanto,
importante ressaltar que a ressalva de Georgescu consiste no salto tecnológico que será
exigido para a concretização dessa transição.
Por consequência do apresentado, resta claro que toda a busca pela preservação
ambiental é também pensando na preservação da própria espécie. Como destaca Cechin:
“Georgescu bem sabia que o problema ambiental não era a destruição do planeta pelos
humanos. (...) A razão de proteger o meio ambiente é proteger a espécie humana. As
sociedades que estão por vir precisarão de um suporte de recursos naturais para ter
qualidade de vida”. (CECHIN, 2010, p. 208)
Logo, a crise é para a própria humanidade, que não pretende renunciar a seu
conforto, sendo a principal espécie em termos de aumento de entropia, representando um
perigo para si própria, com relação ao que se espera no futuro. (CECHIN, 2010)
Nesse seguimento, Georgescu se preocupou com a utilização do conceito
entropia e “não ideólogo antidesenvolvimento, antiprogresso ou antitecnologia.”
(CECHIN, 2010, p. 209). Todavia, o autor admite que o fato de Georgescu-Roegen ter
escrito o posfácio do livro de Rifkin pode ter colaborado com a visão apresentada por
Schwartzman.
Embora não tenha proposto ao longo de seus estudos diversas soluções para os
problemas que apontava, Georgescu-Roegen propôs um programa de oito pontos chamado
de “Programa Bioeconômico Mínimo”. Sob essa perspectiva, “seria uma insensatez propor
a renunciar totalmente ao conforto industrial da evolução exossomática30. A humanidade

“Tirando algumas exceções pouco significativas, todas as espécies que não a humana utilizam instrumentos
endossomáticos (...) dos quais os organismos individuais são dotados ao nascer. [as pernas, as garras, as asas,
etc.]. Unicamente o homem conseguiu, no decorrer do tempo, usar uma clava que não era geneticamente sua,
mas que prolongou o seu braço endossomático e aumentou-lhe a potência. Somente então a evolução humana
transcendeu os limites biológicos para incluir, também (e mesmo em primeiro lugar), a evolução de
instrumentos exossomáticos, isto é, produzidos pelo homem, mas que não pertenciam ao seu corpo.”
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 115)
30
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não voltará às cavernas, ou melhor, às árvores! Mas também é verdade que poderiam ser
incluídos alguns pontos num programa bioeconômico mínimo”. (GEORGESCU, 2012, p.
132)
O primeiro ponto consistia na proibição da produção de todos os instrumentos
bélicos que poderiam ser utilizados para fins de guerra. A ideia aqui é a não ocorrência da
guerra, assim como a não ocorrência do armamento.
Nessa esteira de ideias, Georgescu usa um exemplo interessante para ilustrar
seu pensamento: “é totalmente absurdo (e também hipócrita) continuar a cultivar tabaco,
se conforme a opinião unânime, ninguém tem intenção de fumar.”. (GEORGESCUROEGEN, 2012, p. 132). Logo, o economista romeno desejava demonstrar que não há
sentido em continuar a produção bélica se não há o desejo de guerrear.
Passa-se ao segundo ponto, nele, o autor defende a necessidade de que os países
mais desenvolvidos ajudem de forma direta no desenvolvimento dos países mais pobres,
com o objetivo que este segundo grupo alcance uma condição mínima de qualidade de
vida.
Sobre o terceiro ponto, o economista romeno destaca que “a humanidade
deveria reduzir progressivamente a sua população até um nível em que a agricultura
orgânica bastasse para alimentá-la devidamente.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p.
133)
A quarta orientação consiste em uma análise das fontes de energia utilizadas.
O autor demonstra que enquanto a energia advinda do fluxo de raios solares não estiver
sendo efetivamente utilizada, é essencial que todo o desperdício energético seja evitado.
(GEORGESCU-ROEGEN, 2012)
Por sua vez, o quinto ponto constitui-se de uma crítica ao consumismo da
sociedade. O economista romeno afirma é necessário que a humanidade se cure da
constante busca por produtos “inúteis”, dando como exemplo um carrinho de golfe.
Outrossim, a sexta orientação segue o caminho de crítica ao consumismo.
Georgescu-Roegen aponta que “temos também de abandonar a moda, (...). É realmente
uma doença mental jogar fora um casaco ou um móvel quando ainda podem nos servir para
o que esperamos deles. E é, de fato, um crime bioeconômico comprar um carro “novo” a
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cada ano e remodelar a casa a cada dois anos.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 134)
A ideia do autor é trazer foco, por parte dos fabricantes, para a durabilidade dos produtos,
uma vez, que na situação hipotética apresentada, os consumidores estariam mais
preocupados com a utilização adequada de seus bens e desconectados com o “modismo”.
O sétimo ponto é basicamente uma continuação do anterior. Nele, o
pesquisador romeno reitera a necessidade de se tornar os produtos mais duráveis ou
passíveis de conserto.
Por fim, o oitavo ponto é a percepção da importância do tempo de lazer na vida
do homem. “Temos de nos acostumar com a ideia de que toda a existência digna de ser
vivida tem, como pré-requisito indispensável, um tempo de lazer suficiente, usado de
maneira inteligente.”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 134). É uma crítica do autor à
ideia de um ciclo de trabalho constante, ao qual ele nomeou “the circumdrome of the
shaving machine”31.
Todavia, o economista romeno compreendia as dificuldades de implementação
de seu programa bioeconômico mínimo, afinal é difícil imaginar a abdicação do homem a
parte de seu conforto. Sob essa perspectiva, o autor questiona:

vai a humanidade querer dar atenção a um programa qualquer que implique
entraves ao seu apego ao conforto exossomático? Talvez o destino do homem
seja viver uma vida breve, mas febricitante, excitante e extravagante, em vez de
uma existência longa, vegetativa e monótona. Se assim for, que outras espécies
desprovidas de ambição espiritual – as amebas, por exemplo, herdem uma Terra
que se banhará ainda por muito tempo numa plenitude de luz solar!
(GEROGESCU-ROEGEN, 2012, p. 134-135)

Em interessante análise realizada por Cechin (2010) é possível compreender os
possíveis passos que levaram ao banimento de Georgescu-Roegen da comunidade
econômica, assim como a sua visão com relação ao papel da economia e dos expoentes
dessa disciplina. Em 1973, Georgescu, no encontro da American Human Association leu,
ao final, o manifesto “Towards a Human Economics”, lançado por um grupo chamado Dai

“que consiste em barbear-se mais depressa a fim de ter mais tempo de trabalhar num aparelho que barbeia
mais depressa ainda, e assim por diante infinitamente.” (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 134)
31

60

Dong, do qual faziam parte cientistas e pesquisadores de todo o mundo em um estudo
conjunto sobre o meio ambiente, os problemas sociais e a guerra.
No referido manifesto, “Georgescu dizia aos economistas que saíssem do seu
isolamento e que conversassem com especialistas de outras áreas para assim assumirem
seu papel na gestão do lar Terra.” (CECHIN, 2012, p. 212). Cechin (2010) esclarece vários
pontos tênues que faziam parte do relatório, como afirmações relativas ao papel da
economia que, segundo o pesquisador romeno, deveria ser o controle do processo de
desenvolvimento na busca pelo atendimento das reais necessidades humanas e não a
expansão, por exemplo, dos lucros e das guerras.
É possível imaginar o desdém de vários economistas com o meio ambiente.
Todavia, mais surpreendente ainda seria quando Nicholas Georgescu-Roegen analisasse
que já foi pensado para a biologia e para a física uma fusão, na qual “a biologia absorveria
a física, uma vez que o campo dos fenômenos que engloba é mais amplo do que o recoberto
por esta [física]” e conclui-se: “por essa mesma razão, a economia deverá ser absorvida
pela ecologia, pois o domínio dos fenômenos que esta abrange é maior que o recoberto pela
ciência econômica”. (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 125)
Dessa forma, “mesmo os economistas que se interessaram pela problemática
ambiental não podiam simplesmente aceitar suas teses. Como abrir mão da defesa do
crescimento econômico que é o objetivo supremo de qualquer política econômica?”.
(CECHIN, 2010, p. 213)
Pois bem, não era esse o pensamento compartilhado por Nicholas GeorgescuRoegen, com já exposto ao longo de todo o trabalho. Como observado neste tópico e nos
tópicos anteriores, o pesquisador romeno teve grande influência não só na corrente de
pensamento da economia ecológica, mas também no surgimento da ideia de decrescimento.
Tanto é, que, como descreve Latouche (2009), a percepção de Georgescu a respeito da
impossibilidade de um crescimento infinito em um mundo finito leva para a ideia da
implementação de uma bioeconomia. Em outras palavras, imaginar a economia como um
subsistema da biosfera. Conclui Latouche: “por isso é que o termo “decrescimento” foi
empregado [...] para intitular uma de suas coletâneas de ensaios.”. (LATOUCHE, 2009, p.
16)
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Por fim, cumpre constatar o pensamento de Georgescu sobre outra das
correntes atuais do pensamento ambiental, mais precisamente de um termo muito utilizado
nos dias de hoje, nas palavras de Cechin:
No final da vida, Georgescu também revelou seu profundo ceticismo quanto ao
novíssimo valor, que já havia ganho alguma popularidade. Para ele, o termo
desenvolvimento sustentável era um tipo de consolo, útil apenas para desviar a
atenção dos verdadeiros problemas, como a diferença existente entre os países
ricos e pobres, os problemas da poluição e a futura sobrevivência da espécie
humana. A expressão esconderia a falsa ideia de que o crescimento econômico
pode ser sustentado indefinidamente, promovendo um otimismo insensato,
porém lucrativo. (CECHIN, 2010, p. 215)

É importante salientar que o pesquisador romeno faleceu no ano de 1994 e,
dessa forma, não acompanhou toda a evolução da teoria do desenvolvimento sustentável.
De todo modo, é interessante andentrar na referida teoria, mesmo que esta não seja por si
só o enfoque do trabalho, para vislumbrar a possibilidade de um caminho de equilíbrio
baseado na principal teoria jurídica que estuda o problema proposto pelo presente estudo.
Sendo assim, o próximo tópico se dedicará na análise da teoria supracitada e na formação
do conceito “desenvolvimento sustentável”.

3.3 Desenvolvimento sustentável: caminho para o equilíbrio?

O marco para a primeira suposição institucional do que se compreende por
desenvolvimento sustentável é o Relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1987, apoiado pelas Nações Unidas e também conhecido como
Relatório Brundtland (IB). Trata-se da primeira formalização do conceito de
desenvolvimento sustentável como aquele apto a atender aos anseios das gerações atuais
sem o comprometimento da capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O
referido documento é taxativo quanto à preservação da segurança, do bem-estar e da
sobrevivência do planeta com a implementação de mudanças de posturas (CMMAD,1988,
p. 44-45).
A contextualização histórica é essencial para a compreensão do conceito de
desenvolvimento sustentável, com ênfase no período a partir da década de 60, no qual

62

iniciou-se clara manifestação dos problemas ambientais resultantes do crescimento
econômico. No ano de 1968, como forma de conteção aos avanços dos danos ambientais,
o Clube de Roma buscou a promoção de um crescimento econômico pautado na
estabilidade e sustentabilidade e, no ano de 1972, foi publicado o seu primeiro relatório:
"Os limites do crescimento", conhecido como Relatório de Meadows (Meadows et al.,
1972). O relatório supracitado defendia, dentre outros pontos, a ideia do crescimento nulo
para os países desenvolvidos, como uma forma de resposta frente à situação de deterioração
ambiental e escassez de recursos no planeta.
Na década de 80 foi a vez da Europa Oriental também demonstrar preocupação
com as questões ambientais, modificando sua postura de crescimento ilimitado para o
desenvolvimento de políticas de crescimento que não ocassionasem um aumento do
consumo de recursos naturais.
Destaca-se que apenas a contenção do crescimento econômico não leva ao alcance
do desenvolvimento sustentável. O cenário ideal deve contemplar um desenvolvimento
tecnológico eficaz e o desenvolvimento social equitativo, onde há um equilíbrio na
distribuição da renda. As necessidades do presente e do futuro só serão plenamente
atendidas quando existir equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do
meio ambiente.
Esse é exatamente um dos pontos de destaque ao abordar a teoria em tela. A partir
da análise do que apresenta Georgescu-Roegen esse equilíbrio já não seria possível. Em
sua visão seria inviável pensar nessa harmonia, uma vez que ela não mais conseguiria
resolver de maneira eficaz a problemática existente entre a economia e o meio ambiente.
Retomando o Relatório Brundtland, aponta-se que a temática da sustentabilidade
é abordada apenas em sua dimensão ecológica e, para que opere o pleno desenvolvimento
sustentável as questões políticas e sociais também devem ser analisadas, pois a perpetuação
da humanidade depende da qualidade e quantidade de recursos disponíveis (CMMAD,
1988).
Dessa forma, o pensamento caminharia no sentido de que apenas a partir do
entendimento do contexto em que a questão ambiental surgiu e como os problemas
ambientais se tornaram evidentes seria possível a busca de soluções que pelo menos
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minimizem os grandes riscos ambientais da atualidade. Entretanto, ressalta-se que apenas
minimizar pode significar a não solução desses riscos e a consequente perpetuação dos
problemas.
A grande questão que permeia várias discussões está em desenvolver alternativas
que tornem viável o desenvolvimento econômico, tão importante para a economia mundial
e a preservação ambiental, de suma importância para a sobrevivência das presentes e das
futuras gerações.
Toda a questão ambiental, desde a época de seu surgimento, contempla problemas
relacionados com a racional e adequada utilização dos recursos naturais. O Estado
capitalista prima pela obtenção de lucro sem a devida preocupação com questões afetas ao
meio ambiente e à geração de riscos. Nesse sentido, Rezende; Silva abordaram o risco e o
meio ambiente da seguinte forma:

É cediço que, no plano das questões afetas ao meio ambiente, vive-se em um
contexto de crise e de risco caracterizado pela escassez dos recursos naturais e,
ao mesmo tempo, pela infinidade de necessidades muitas vezes criadas nas quais
se consubstancia uma relação desgastada e conflituosa entre homem e natureza.
Diante deste cenário, o Direito deve interferir objetivando o alcance da coesão
social e da proteção dos bens que lhe são mais caros. O artigo terceiro da Lei
6.938/81 define meio ambiente como “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). Assim, o direito ambiental
pretende, de fato e de direito, a tutela da vida em todas as suas formas,
contemplando as gerações presentes e as futuras (REZENDE; SILVA, 2015,
p.374).

A questão ambiental engloba a geração de riscos que são muitas vezes
negligenciados pela sociedade. O Estado Moderno e a constante preocupação com o
desenvolvimento e bem-estar social negligenciaram a questão ecológica, só se
preocupando com os aspectos que influenciavam de forma direta esse bem-estar. Dessa
maneira, a adoção de meios sustentáveis de desenvolvimento não compunha o escopo
social da época, que tolerava a geração de riscos como meios necessários para alcançar o
desenvolvimento. Sob esse aspecto, Leite; Ayala destacam:
Por outro lado, é certo que não existe risco ambiental zero, pois qualquer
atividade de utilização de recursos naturais, produção e desenvolvimento
provoca danos e riscos. Além do que é correto afirmar que existe uma tolerância
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social e comunitária do risco e do dano ambiental, pois em sociedade
convivemos com a lesividade e o risco ambiental permitido, como, por exemplo,
o avião que polui e emana riscos ambientais, amparado por lei ou em face de
decisão autorizativa de controle de gestão de riscos (LEITE; AYALA, 2015,
p.47).

A preocupação com o meio ambiente efetivamente só floresceu a partir do período
pós 2ª Guerra Mundial, quando os Estados devastados se preocuparam com a sua
reconstrução e com o surgimento de organizações internacionais que abraçaram a ecologia
como questão fundamental para a sobrevivência das presentes e futuras gerações.
Nesse contexto, diante da grave conjuntura pós-guerra, foi proclamada, em 10 de
dezembro de 1948, em Paris, França, “A Declaração Universal dos Direitos Humanos”. E,
diante dos investimentos e processos de recuperação pós-guerra, outra preocupação
decorreu da degradação ambiental: a poluição e seus reflexos na saúde humana, na qual
destaca-se a assinatura da “Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano”, de 16 de
junho de 1972, na Suécia (ONU, 1972) e a “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento” (ONU, 1992), realizada no Rio de Janeiro, Brasil.
Sucessivamente, outras demandas inerentes à ecologia foram referendadas, tais
como a temática sobre a água e saneamento básico, patrocinados pela ONU (1977; 1980;
1992; 2015; 2018; 2019), a “Conferência da População do Cairo de 1994”, realizada no
Egito (ONU, 1994) e a “Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança climática
COP 21 / CMP 11”, em Paris, na França (ONU, 2015).
A falta de um planejamento urbano adequado e a exploração da natureza de forma
irrestrita, assim como uma industrialização sem regulamentação contabilizaram saldo
negativo para as presentes e futuras gerações. Sob essa perspectiva, em decorrência de um
crescimento demográfico constante, outros conceitos sensíveis foram criados e
modificados. Conforme preconiza Branco (1995), comentando Humboldt (1991), ao
descrever as minas de petróleo na Venezuela, em 1799, em que o referido comsbustível era
empregado até para fins medicinais e nos dias atuais, diante das ações antrópicas, passou a
ser um dos principais problemas a partir da liberação de gases de efeito estufa. Percebe-se
que a expressão “meio ambiente” transcendeu o foco da biologia, interligando a geografia
e outros ramos, frente à relação de produção humana de alteração dos sistemas bióticos e
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abióticos, propondo uma fórmula mais ampla, envolvendo não só os ecossistemas, mas
também a relação de sustentabilidade e equilíbrio das infraestruturas de urbanização e suas
inferências.
A degradação e a poluição destroem gradativamente o meio ambiente,
ocasionando alterações climáticas significativas, especialmente decorrentes da extinção da
frenagem natural, seja suprimindo montanhas e cordilheiras pela extração mineral, seja
gerando a escassez hídrica pelos desmatamentos e poluição, impermeabilizando o solo,
gerando a absorção da luz e calor inerente à energia solar, dentre outros (CUSTÓDIO;
OLIVEIRA, 2017). A proposição conceitual de Estado e a degradação ambiental, que em
tese deveria ser sustentável, em face da racionalidade, nível de conhecimento e aparato de
tecnologia atual, caminham em sentidos opostos.
O Brasil recepcionou os princípios, resoluções e decisões da ONU, por meio das
disposições dos arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 170 e, em matéria ambiental, o art. 225 da Constituição
Federal (BRASIL, 1988). Além da Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente e referendou, no caput do at. 2º, nos incisos I e II do art. 2º e
no inciso V do art. 3º, o “Direito Humano Ambiental”:

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes princípios.
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
(...).
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...).
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989).
(BRASIL, 1981)

Os reiterados eventos catastróficos das últimas décadas trazem à reflexão da
sociedade a necessidade de mudança de paradigmas e de regulamentação das atividades
industriais. Estatísticas apontam para uma elevação da temperatura global, extinção de
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reservas florestais, aumento na geração de gases de efeito estufa, escassez hídrica,
crescente contaminação da biota, aumento do número de espécies extintas,
impermeabilização do solo e absorção da energia solar causada pela baixa refletância, entre
outros (CUSTÓDIO; OLIVEIRA, 2017).
Apesar dos esforços da ONU e suas seções especializadas ou mesmo de outras
organizações sem fins lucrativos, os resultados concretos sedimentam que não há uma
adoção universal e uniforme de medidas preventivas pelos Estados-nação. A política
econômica polariza os investimentos de sustentabilidade e da mitigação dos riscos
ambientais, mas segundo o desenvolvimento de cada País. Essa assimetria das políticas
sociais dos Estados fundamentam a temática da “Justiça Ambiental e Espacial”, na
mensuração e súplicas de condições de igualdade, todavia, ofuscadas pelos interesses
econômicos (SCHLOSBER, 2007).
Como resultado, é claro que a temática ambiental não foi solucionada, a
degradação ambiental continua a ocorrer, mas várias ações voltadas ao desempenho de
atividades inclusivas e sustentáveis se destacam. A temática desenvolvimento sustentável
vem com contornos de eficiência energética, uso racional de recursos naturais, novos
modelos econômicos sustentáveis, fontes energéticas de baixo carbono, inteligência
artificial e a atuação das pessoas para cobrar medidas que preservem condições adequadas
e saudáveis de vida (LIMA, 2019).
Sob esse viés, compreender os conceitos afetos ao desenvolvimento sustentável e
como os Estados podem contribuir para que as gerações futuras possam usufruir dos
recursos naturais nas mesmas condições da atual é o ponto de partida para se atingir o ponto
de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Entretanto, essa ideia
apresenta-se um tanto quanto utópica quando colocada em contraposição ao consumismo
desenfreado e ao objetivo maior do principal sistema adotado no mundo, qual seja a busca
pelo lucro do sistema capitalista.
Embora tenha sido apresentada a ideia de desenvolvimento sustentável, que se
mostra importante na contextualização da atual evolução no cenário de proteção ambiental,
o presente estudo foca a sua atenção em observar o decrescimento econômico como uma
via de possibilidade frente à problemática ambiental. Sendo assim, na busca por entender
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de forma prática os efeitos de um decrescimento econômico, citado aqui de forma ampla,
para o meio ambiente, não é possível perder a oportunidade de analisar o atual contexto
vivenciado pelo mundo, qual seja o de uma Pandemia. Embora não seja o cenário
idealizado pelas teorias tratadas ao longo do capítulo, é uma possibilidade de vivenciar de
maneira forçada a experiência de um decréscimo em determinados setores da economia, o
que será realizado por meio da análise de dados concretos que, mesmo sendo colhidos em
um curto espaço temporal, apresentam consequências imediatas no cenário ambiental que
merecem ser levadas em consideração. Portanto, o próximo capítulo se debruçará em
compreender o cenário da Pandemia no mundo, de uma forma a contextualizar a
“experiência pandêmica”, para então adentrar-se na visualização de alguns dados colhidos
no Brasil e em outros países do globo.

4 A PANDEMIA COMO UM EXEMPLO DE DECRESCIMENTO ECONÔMICO

4.1 A evolução da pandemia no mundo

O terceiro capítulo do presente estudo visa apresentar como se desenvolveu a
pandemia e os reflexos desta na economia mundial. A partir de seu estabelecimento como
um cenário de decrescimento econômico atípico, será possível analisar os reflexos
ambientais deste contexto. Sendo assim, será trabalhada a hipótese de que um cenário de
decrescimento exerce influência positiva na proteção ambiental, de modo a buscar
responder o questionamento de ser o decrescimento uma via possível para resolução do
problema ambiental acentuado nos últimos anos em razão da atuação humana. Portanto,
questiona-se: seria um cenário de decrescimento econômico um aliado na recuperação do
meio ambiente?
Nessa toada, adentra-se no que seria a pandemia de Covid-19 e em como
ocorreu o seu surgimento. O vírus causador da referida pandemia é o SARS-CoV-2,
popularmente conhecido com Coronavírus. Os primeiros sinais do desenvolvimento da
doença se deram no final de dezembro de 2019, a partir do mercado atacadista de frutos do
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mar Huanan32 e localizado na cidade de Wuhan, China. Como informa a World Health
Organization33 – WHO, em seu site oficial. A primeira vez em que a organização teve
notícia do novo vírus foi em 31 de dezembro de 2020, depois um relatório de casos de
“pneumonia viral” na China. (WHO, 2020)
Logo, em pouco tempo, o novo Coronavírus foi declarado uma emergência de
saúde pública de interesse internacional. Nesse sentido, observa-se a declaração da WHO:

Over the first 6 weeks of the new decade, the novel coronavirus, known as
COVID-19, has spread from the People’s Republic of China to 20 other
countries. On 30 January 2020 following the recommendations of the
Emergency Committee, the WHO Director General declared that the outbreak
constitutes a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
(WHO, 2020, p. 2)34

No início de um cenário que se tornaria ainda mais grave, o Dr. Tedros
Adhanom, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que seria necessário
todo o conhecimento coletivo e experiência para responder questões às quais não se sabe a
resposta e, ainda, para identificar perguntas que talvez nem se saiba que precisam ser
realizadas. (WHO, 2020). O Dr. Tedros se mostraria correto em seu apontamento.
Os principais sintomas presentes nos pacientes afetados pela Covid-19 são
febre, tosse seca e fadiga. É possível, ainda, a presença de sintomas menos comuns como
perda de paladar, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, náuseas, entre outros.
Entretanto, em casos graves da doença são percebidos sintomas mais complexos, que
incluem falta de ar, perda de apetite, dor ou pressão no peito e altas temperaturas, acima
dos 38 ºC. (WHO, 2020)
Nessa perspectiva, a doença agravou-se a cada dia, “com uma propagação
epidemiológica de velocidade de transmissão muito rápida, de forma que, em cerca de três
meses, já havia um surto mundial que levou governos a restringirem o direito de locomoção

Huanan significa “China do Sul”.
Organização Mundial da Saúde – OMS.
34
Nas primeiras 6 semanas da nova década, o novo coronavírus, conhecido como COVID-19, se espalhou
da República Popular da China para outros 20 países. Em 30 de janeiro de 2020, seguindo as recomendações
do Comitê de Emergência, o Diretor Geral da OMS declarou que o surto constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Preocupação Internacional. (tradução nossa)
32
33
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e o livre exercício econômico, perante os riscos de contaminação”. (RIBEIRO;
CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020, p. 279)
Com relação à contaminação, a WHO (2020) informa que a propagação e
transmissão do vírus ocorre de diferentes maneiras, dentre as quais incluem contato direto,
transmissão por “gota”, por via aérea, por via sanguínea, dentre outras.
Um dos exemplos mais recorrentes é a propagação por contato e transmissão
de gota. Nesse cenário, “[the] Transmission of SARS-CoV-2 can occur through direct,
indirect, or close contact with infected people through infected secretions such as saliva
and respiratory secretions or their respiratory droplets, which are expelled when an infected
person coughs, sneezes, talks or sings”35 (WHO, 2020)
Após a compreensão inicial do que é a pandemia de COVID-19, surgimento,
sintomas e principal forma de transmissão, é interessante apontar o advento das medidas
não farmacológicas como um meio de mitigar os efeitos de surtos de doenças virais como
o Coronavírus.
Foi na Grécia Antiga que Hipócrates, no século V a.C., determinou que, na
busca por verificar se determinada doença tinha origem crônica ou era advinda de um
agente patológico deveria-se manter isolamento pelo período de quarenta dias. E foi a partir
de um contexto da Europa antiga, em meio ao surto da peste negra, que surgiu o termo
quarentena, sendo derivado da expressão italiana “quaranta giorni”.36 A referida medida
foi também adotada pelo governo britânico, no século XVIII, para controlar o surto de
peste bubônica. (RIBEIRO; CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020)
As medidas não farmacológicas teriam, portanto, o objetivo de “reduzir a
velocidade de propagação da epidemia viral, compreendendo medidas de higiene e
restritivas de locomoção, que impõem à população o não exercício de atividades cotidianas
como circulação em vias públicas, viagens, comércio e produção industrial”. (RIBEIRO;
CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020, p. 280)

35

A transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer por meio do contato direto, indireto ou próximo com pessoas
infectadas por meio de secreções infectadas, como saliva e secreções respiratórias ou suas gotículas
respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou canta. (tradução nossa)
36
Quarenta dias. (tradução nossa)
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Sob essa perspectiva, cumpre notar que há diferenças entre o que seria
compreendido como quarentena e o que seria percebido como isolamento. Dessa forma, a
WHO elucida o conceito de cada um, utilizando a pandemia de Covid-19 como exemplo
para que seja melhor demonstrado o uso de cada uma dessas medidas não farmacológicas
para a contenção do surto viral. Logo,

Quarantine is used for anyone who is a contact of someone infected with the
SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19, whether the infected person has
symptoms or not. Quarantine means that you remain separated from others
because you have been exposed to the virus and you may be infected and can
take place in a designated facility or at home. For COVID-19, this means staying
in the facility or at home for 14 days.37 (WHO, 2020)

Sendo assim, a ideia de quarentena seria uma restrição de atividades e a
separação de pessoas suspeitas de outras que não estão infectadas, de forma a evitar a
possibilidade de uma contaminação no caso de a suspeita ser confirmada. Por outro lado,

Isolation is used for people with COVID-19 symptoms or who have tested
positive for the virus. Being in isolation means being separated from other
people, ideally in a medically facility where you can receive clinical care. If
isolation in a medical facility is not possible and you are not in a high risk group
of developing severe disease, isolation can take place at home. If you have
symptoms, you should remain in isolation for at least 10 days plus an additional
3 days without symptoms. If you are infected and do not develop symptoms, you
should remain in isolation for 10 days from the time you test positive. 38 (WHO,
2020)

Portanto, o isolamento é a separação de pessoas que estão doentes, que foram
contaminadas, de forma a se evitar a propagação do vírus. Interessante perceber, como

37

A quarentena é usada para qualquer pessoa que tenha tido contato com alguém infectado com o vírus
SARS-CoV-2, que causa o COVID-19, independentemente de a pessoa infectada apresentar sintomas ou não.
Quarentena significa que você permanecerá separado de outras pessoas porque foi exposto ao vírus e pode
estar infectado. Ela pode ocorrer em uma instalação designada ou em casa. Para a COVID-19, isso significa
ficar na instalação ou em casa por 14 dias. (tradução nossa).
38
O isolamento é usado para pessoas com sintomas de COVID-19 ou que tenham testado positivo para o
vírus. Estar isolado significa estar separado de outras pessoas, de preferência em um estabelecimento médico
onde você possa receber cuidados clínicos. Se o isolamento em uma instalação médica não for possível e
você não fizer parte de um grupo de alto risco de desenvolver doença grave, o isolamento pode ser feito em
casa. Se você tiver sintomas, deve permanecer isolado por pelo menos 10 dias mais 3 dias adicionais sem
sintomas. Se você estiver infectado e não desenvolver sintomas, deve permanecer isolado por 10 dias a partir
do momento do teste positivo.
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demonstram os autores, que, no Brasil, o termo isolamento vem sendo utilizado de forma
aberta, sem realizar uma grande distinção, sendo considerado o isolamento vertical aquele
que restringe a circulação de pessoas contaminadas e das pessoas que fazem parte do grupo
de risco, e isolamento horizontal aquele que aplica, igualmente, as restrições de circulação
a todos os cidadãos. (RIBEIRO; CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020)
O referido grupo de risco é composto por “people aged 60 years and over, and
those whit underlying medical problems like high blood pressure, heart and lung problems,
diabetes, obesity or câncer. (...) However, anyone can get sick with COVID-19 and become
seriously ill or die at any age.”.39
Diante do cenário proporcionado pela pandemia de Covid-19, os países ao
redor do globo adotaram, então, as referidas medidas não farmacológicas, com o objetivo
de frear e evitar a expansão da doença viral. Cada país, dentro de sua própria realidade,
seguiu uma linha de conduta com relação à forma de implementação das orientações da
WHO. Nesse sentido, a primeira norma publicada pelo governo federal brasileiro, diante
do reconhecimento da pandemia de Covid-19 como emergência de saúde pública de
interesse internacional, foi a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.” O art. 3º foi
modificado algumas vezes, de forma a ser menos genérico, e sua atual redação, dada pela
Lei nº 14.035, 11 de agosto de 2020, é a seguinte:
Art. 3º – Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de
suas competências, entre outras, as seguintes medidas:
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
(Vide ADI nº 6586) (Vide ADI nº 6587)
39

Pessoas com 60 anos ou mais e aqueles com problemas médicos subjacentes, como hipertensão, problemas
cardíacos e pulmonares, diabetes, obesidade ou câncer. (...) Porém, qualquer pessoa pode adoecer com a
COVID-19 e ficar gravemente doente ou morrer em qualquer idade. (tradução nossa)
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e) tratamentos médicos específicos;
III-A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual;
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de:
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)
a) entrada e saída do País; e
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de
quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais
para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 14.006, de 2020)
(...) (BRASIL, 2020).

O referido dispositivo prevê uma série de medidas que visam à contenção do
vírus e, embora tenha sido atualizado ao longo dos meses, “não realizou um programa de
integração nacional de combate à pandemia.”. (RIBEIRO; CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020, p.
282)
Dessa maneira, uma vez que a chegada do vírus ao país se mostra como marco
inicial para a busca do controle da doença, a ausência de integração e coordenação efetiva
de medidas eficazes nos primeiros meses se mostra um obstáculo na contenção da
disseminação da Covid-19. E, juntamente a esse quadro, observa-se a velocidade de
transmissão do Coronavírus, culminando nos resultados atuais.
No momento, conforme demonstra a Figura 2 abaixo, já se contabilizam 111
milhões, 102 mil e 16 casos confirmados de Covid-19 no mundo, com 2 milhões, 462 mil
e 911 mortes.
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Figura 2 – Apresenta gráfico com o número de casos e mortes confirmadas por
Covid-19 no mundo

40

Fonte: World Health Organization, 2020.

Já com relação ao Brasil, observam-se 10 milhões, 139 mil e 148 casos
confirmados de Covid-19, com 245 mil, 977 óbitos, conforme a Figura 3 abaixo.

40

Dados atualizados até o dia 22/02/2021.
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Figura 3 – Apresenta gráfico com o número de casos e mortes confirmadas por
Covid-19 no Brasil

Fonte: World Health Organization, 2020.
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Nesse cenário, após compreendida a gravidade da pandemia e sua influência
ao redor do globo, é certo imaginar, também, a sua grande implicação econômica,
conforme será demonstrado a seguir.

4.2 Decrescimento econômico com a evolução da pandemia no mundo, uma possível
recessão?

Com o desenvolvimento da pandemia ao redor do globo foi percebida a
necessidade da adoção de medidas não farmacológicas para contenção do Coronavírus. A
redução na circulação de pessoas, a restrição na entrada e saída dos cidadãos de seus países,
assim como a redução na circulação de bens e serviços ocasionaram um cenário novo para
a economia baseada, por exemplo, na importação e exportação de produtos, no turismo,
entre outros. Dessa maneira, o impacto foi grande e, de certa forma, imediato. Nesse
sentido, perceber-se-á que o cenário da pandemia é também um cenário de decrescimento
econômico e, sob essa perspectiva, será possível avaliar os efeitos ambientais, alinhando
esses resultados com as teorias estudadas no Capítulo 2, como a teoria do decrescimento e
a teoria da economia ecológica. Embora não seja o cenário idealizado pelos expoentes
dessas teorias, é um contexto prático que merece atenção.
Cumpre apontar que se engana quem pensa que os únicos países afetados
economicamente pela pandemia de Covid-19 foram os chamados de “emergentes” ou
“subdesenvolvidos”. Na realidade, estruturas econômicas de todo o mundo sofreram com
a propagação do vírus, inclusive os países mais articulados financeiramente. (SILVA;
SANTOS; SOARES, 2020)
O “The World Bank”41 já previa, em junho de 2020, a possibilidade da maior
recessão42 vista desde a Segunda Guerra Mundial43. De acordo com as previsões do Banco
Mundial, a economia encolheria em 5,2% no ano de 2020. Além disso, a previsão era de,
com relação às economias avançadas, a atividade econômica sofreria uma queda de 7%,
41

Banco Mundial. (tradução nossa)
Recessão econômica indica um encolhimento da economia do país, com menos produção, consumo e
emprego.
43
Ocorreu entre os anos de 1939 e 1945.
42
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uma vez que áreas como o comércio, finanças e ofertas domésticas foram afetadas de forma
severa. Enquanto os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento (EMDEs)44
sofreriam sua primeira contração nos últimos 60 anos, uma previsão de encolhimento de
2,5%, com a renda per capita caindo um percentual de 3,6%. (WORLD BANK, 2020)
Como esperado, os países mais afetados pela pandemia sofrem mais o impacto
em suas economias em comparação àqueles que conseguiram lidar melhor com a contenção
do vírus. Nesse sentido, os EMDEs, em razão de suas vulnerabilidades também sentem de
forma acentuada os efeitos externos advindos da pandemia.
Sob a perspectiva abordada, o Vice-Presidente do Grupo Banco Mundial para
Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições acredita em uma crise que, provavelmente,
deixará cicatrizes duradouras e afirma: “Our first order of business is to address the global
health and economic emergency. Beyond that, the global community must unite to find
ways to rebuild as robust a recovery as possible to prevent more people from falling into
poverty and unemployment.”45 (WORLD BANK, 2020)
Logo, percebe-se a preocupação por parte do Banco Mundial com os efeitos
posteriores à pandemia de Covid-19, imaginando-se um cenário difícil, principalmente
para os EMDEs, com uma possível acentuação no desemprego e no aumento da pobreza.
Uma recessão.
Todavia, aponta-se que as principais economias do mundo também sofrem com
o atual cenário e foi previsto, por exemplo, que a economia dos Estados Unidos da América
(EUA) enfrentaria uma contração de 6,1%. Ademais, com relação à produção da Área do
Euro, a previsão era de um encolhimento de 9,1%, uma vez que a atividade foi duramente
afetada por surtos generalizados do vírus. (WOLRD BANK, 2020)
Dessa forma, o impacto da doença viral causada pelo SARS-CoV-2 é maior
que o imaginado, causando alarde e preocupações futuras. O impacto, portanto, não é
apenas na saúde, mas também na economia. Infelizmente, as circunstâncias enfrentadas
tendem a gerar um embate entre os dois setores. A atual realidade, por exemplo, do Brasil,
44

Emerging market and developing economies. (tradução nossa)
Nossa primeira tarefa é abordar a saúde global e a emergência econômica. Além disso, a comunidade
global deve se unir para encontrar maneiras de reconstruir uma recuperação tão robusta quanto possível para
evitar que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego. (tradução nossa)
45
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envolve o fechamento de estabelecimentos comerciais a cada dia, onde empreendedores
perdem força no mercado e decretam falência. No contexto de uma pandemia, os
investimentos tendem a diminuir, agravando a situação econômica e, consequentemente, o
desemprego aumenta em conjunto com a pobreza, conforme previu, em junho de 2020, o
Banco Mundial.
Por outro lado, não é viável deixar de seguir as medidas não farmacológicas e
voltar a atenção apenas para a economia quando o número de mortos aumenta
exponencialmente. A título exemplificativo, foi registrado, no dia 22 de fevereiro de 2021,
639 novos óbitos, segundo dados do site oficial do Ministério da Saúde (2021). Por essa
razão, um ponto apontado pelo Banco Mundial é essencial, qual seja a integração, a união
da comunidade global na busca por um objetivo comum que envolve um plano para a
recuperação da economia, mas que também se preocupe com a saúde pública. A discussão
gerada pelos efeitos percebidos na economia e na saúde é longa e poderia ter um capítulo
para si, porém não é esse o objetivo do presente trabalho que, embora busque analisar as
implicações do decrescimento econômico no meio ambiente, não poderia deixar de incitar
a discussão sobre a inter-relação entre economia e saúde no que diz respeito às medidas
adotadas em cada setor, uma vez que os reflexos são percebidos por cada um de maneira
diferente.
Retoma-se, agora, o estudo do Banco Mundial que, além do já exposto,
apresentou previsões divididas por região, resultando no seguinte:

East Asia and Pacific: Growth in the region is projected to fall to 0.5% in 2020,
the lowest rate since 1967, reflecting disruptions caused by the pandemic. (...)
Europe and Central Asia: The regional economy is forecast to contract by
4.7%, with recessions in nearly all countries. (...)
Latin America and the Caribbean: The shocks stemming from the pandemic
will cause regional economic activity to plunge by 7.2% in 2020. (...)
Middle East and North Africa: Economic activity in the Middle East and North
Africa is forecast to contract by 4.2% as a result of the pandemic and oil market
developments. (...)
South Asia: Economic activity in the region is projected to contract by 2.7% in
2020 as pandemic mitigation measures hinder consumption and services activity
and as uncertainty about the course of the pandemic chills private investment.
(...)
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Sub-Saharan Africa: Economic activity in the region is on course to contract
by 2.8% in 2020, the deepest on record. 46
(WORLD BANK, 2020)

Como pode ser percebido a partir das previsões, a única região com algum
crescimento seria o Leste Asiático e Pacífico e, mesmo no cenário em questão, esse seria
o pior crescimento desde 1967. Dessa maneira, fica claro qual o resultado econômico
esperado com o desenvolvimento pandemia de Covid-19 e a provável recessão avaliada
pelo Banco Mundial.
Nesse seguimento, Ayhan Kose, vice-presidente em exercício de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições e Diretor do Grupo de Perspectivas do Banco Mundial,
e Naotaka Sugawara, economista sênior do Grupo de Perspectivas do Banco Mundial,
apresentaram um artigo no qual buscam demonstrar a profundidade da recessão global de
2020 por meio de 5 gráficos que serão trazidos abaixo. (WORLD BANK, 2020)
O artigo a ser analisado é também datado de junho de 2020, compilando de
maneira objetiva e clara as previsões do Banco Mundial sobre a pandemia de Covid-19, as
quais viriam a se concretizar, conforme restará demonstrado na continuação do capítulo.
O primeiro gráfico (Figura 4) buscou comparar as recessões vivenciadas pelo
mundo desde 1870, expondo a previsão da recessão que seria ocasionada pela pandemia
de Covid-19 no ano de 2020, de forma a comprovar que, como citado anteriormente, ela se
apresentaria como a mais profunda desde a vivida na Segunda Guerra Mundial.

46

Leste Asiático e Pacífico: O crescimento na região deve cair para 0,5% em 2020, a taxa mais baixa desde
1967, refletindo interrupções causadas pela pandemia. (...) Europa e Ásia Central: Prevê-se que a economia
regional contraia 4,7%, com recessões em quase todos os países. (...) América Latina e Caribe: Os choques
decorrentes da pandemia farão com que a atividade econômica regional caia 7,2% em 2020. (...) Oriente
Médio e Norte da África: A atividade econômica no Oriente Médio e no Norte da África deve contrair 4,2%
como resultado da pandemia e do desenvolvimento do mercado de petróleo. (...)Sul da Ásia: A atividade
econômica na região está projetada para contrair em 2,7% em 2020, uma vez que as medidas de mitigação
da pandemia prejudicam o consumo e a atividade de serviços e a incerteza sobre o curso da pandemia
“arrepia” o investimento privado. (...) África Subsaariana: A atividade econômica na região está em vias de
contrair 2,8% em 2020, a maior já registrada. (tradução nossa)
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Figura 4 – Recessões globais desde 1870 e o respectivo (de)crescimento global
do Produto Interno Bruto (PIB) per capita47

Fonte: World Bank, 2020.

A partir da imagem apresentada é possível perceber que, desde 1876, o mundo
passou por 14 recessões globais e projeta-se que, a ocasionada em razão da pandemia de
Covid-19, será a mais profunda desde os anos 1945 e 1946, que representam o final da
Segunda Guerra Mundial. Além disso, ressalta-se que, com relação aos anos de
decrescimento econômico, quando juntos, representam a somatória da contração
econômica daqueles anos.
Antes de prosseguir, faz-se necessária a compreensão de alguns conceitos.
Nota-se, no gráfico, que a contração econômica é representada pelo percentual de queda

47

Por cabeça, por pessoa.
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do PIB per capita. Nesse sentido, cumpre destacar que o PIB “é a soma de todos os bens e
serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano.” (IBGE,
2020). E, o PIB per capita “é divisão do PIB pelo número de habitantes, que mede quanto
do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais”. (IBGE,
2020). O PIB é, portanto, um dos indicadores de uma economia.
Além do exposto, destaca-se o que se entende pelo termo “recessão”. Em artigo
da revista Forbes, o consultor financeiro David Rodeck analisou o que seria recessão.
Como demonstrado anteriormente, a palavra remete a um declínio na atividade econômica
e, segundo o consultor, uma recessão é declarada “when a nation’s economy experiences
negative gross domestic product (GDP), rising levels of unemployment, falling retail sales, and
contracting measures of income and manufacturing for an extended period of time.” 48 (FORBES,
2020)

Logo, quando ocorre uma queda da atividade econômica por um período
prolongado, diz-se que um país entrou em recessão. Esse período prolongado é, muitas
vezes, associado a quedas consecutivas por, pelo menos, dois trimestres. A referida
contração econômica, conforme se observa na Figura 4, foi prevista para o ano de 2020 e,
em momento oportuno, serão apresentados os dados observados com o fechamento do ano.
Já o segundo gráfico (Figura 5) pretende demonstrar a previsão de que, em
2020, a maior parcela das economias apresentaria contrações em seu PIB per capita anual,
desde 1870. (WORLD BANK, 2020)

48

quando a economia de uma nação experimenta um produto interno bruto (PIB) negativo, níveis crescentes
de desemprego, queda nas vendas no varejo e redução das medidas de renda e manufatura por um longo
período. (tradução nossa)
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Figura 5 – Economias com contração no PIB per capita por ano

Fonte: World Bank, 2020.

Ressalta-se, novamente, que a imagem representa uma previsão com relação a
2020 e 2021, a qual será mais a frente confirmada. Observa-se, a partir do gráfico, que o
Banco Mundial previu uma contração de mais de 90% da economia mundial para o ano de
2020.
Em continuação, apresenta-se o gráfico 3 (Figura 6), que previu para 2020 uma
contração ainda mais acentuada que em outros anos de recessão mundial do volume de
vendas no varejo. A perspectiva é que seja a maior das últimas seis décadas, segundo a
análise dos especialistas:

A large swath of services has seen a near sudden stop, reflecting both regulated
and voluntary reductions in human interactions that could threaten infection.
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Partly owing to an unprecedented weakening in services-related activities,
global trade and oil consumption will see record drops this year [2020], and the
global rate of unemployment will likely climb to its highest level since 1965. 49
(WORLD BANK, 2020)

Figura 6 – Volume de vendas no varejo durante recessões globais

Fonte: World Bank, 2020.

A ideia do gráfico é demonstrar como o volume de vendas é reduzido nos anos
de recessões globais, representados pelo marco “t” e aparecendo no gráfico em cinza claro.
Ademais, buscar indicar como a previsão para 2020 é que seja o pior volume de vendas
para os cincos anos analisados, quais sejam: 1975, 1982, 1991, 2009 e 2020. Para melhor
49

Uma grande quantidade de serviços quase parou repentinamente, refletindo as reduções regulamentadas e
voluntárias nas interações humanas que poderiam ocasionar infecção. Em parte, devido a um
enfraquecimento sem precedentes nas atividades relacionadas aos serviços, o comércio global e o consumo
de petróleo apresentarão recordes de queda neste ano [2020], e a taxa global de desemprego, provavelmente,
atingirá seu nível mais alto desde 1965. (tradução nossa)
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compreensão do gráfico, nota-se que a linha vermelha representa o ano de 2020, a azul o
ano de 2009 e a faixa cinza escura o conjunto dos anos 1975, 1982 e 1991.
O próximo gráfico analisado é o de número 4, representado pela figura 7 trazida
abaixo. O foco da referida imagem será na análise da demanda por petróleo nas recessões
globais e indicará que o consumo deste, normalmente, caiu durante esses períodos.
(WORLD BANK, 2020)
Figura 7 – Consumo de petróleo durante recessões globais

Fonte: World Bank, 2020

Novamente, o marco “t” denota o ano da recessão global e está sinalizado pela
coluna cinza claro, enquanto a faixa cinza escuro representa o consumo de petróleo nos
anos de 1975, 1982 e 1991, recessões globais para as quais se possuem dados para análise.
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Assim como no gráfico anterior, a previsão realizada pelo Banco Mundial era a do pior
consumo de petróleo no ano 2020 frente a todos os outros anos de recessão avaliados.
Sob essa perspectiva, os autores destacam: “the outbreak of COVID-19 and the
wide-ranging measures needed to slow its advance have precipitated an unprecedented
collapse in oil demand. They also resulted in a surge in oil inventories, and, in March, the
steepest one-month decline in oil prices on record.”50 (WORLD BANK, 2020)
Interessante notar que, nos dois últimos gráficos apresentados, houve
recuperação nos anos que sucederam o auge da recessão. Dessa forma, em teoria, esperase um resultado semelhante no ano de 2021, cujo estudo poderá ser aprofundado em um
futuro trabalho.
O gráfico 5 (figura 8) é o último no estudo dos autores, cujo objetivo é
compreender a profundidade da recessão global de 2020. Ele analisará os declínios na
produção per capita dos mercados emergentes e das economias em desenvolvimento, as
suas projeções foram de que cinco a cada seis regiões entrarão em uma recessão completa.
Além disso, preveem que todas as regiões EMDEs verão declínios na produção per capita
regional pela primeira vez, durante uma recessão global, desde 1960. (WORLD BANK,
2020)

50

O surto de COVID-19 e as medidas abrangentes necessárias para retardar seu avanço precipitaram um
colapso sem precedentes na demanda por petróleo. Também resultaram em um aumento nos estoques de
petróleo e, em março, na queda mais acentuada nos preços do petróleo já registrada em um mês. (tradução
nossa)
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Figura 8 – Previsão do crescimento do PIB per capita, por região, em 2020

Fonte: World Bank, 2020

As siglas se referem, respectivamente, a: Leste Asiático e Pacífico; Europa e
Ásia Central; América Latina e Caribe; Oriente Médio e Norte da África; Sul da Ásia e
África Subsaariana. E, nota-se, como destacado anteriormente, que os dados apresentados
eram previsões.
Com o estudo levantado, observaram-se previsões severas para o ano de 2020,
com uma recessão profunda poucas vezes vista na história. Infelizmente, como se previa,
a recessão e suas projeções foram confirmadas, conforme se depreende do ensaio publicado
em janeiro de 2021, também do Banco Mundial.
Nesse sentido, concluiu-se:

COVID-19 caused a global recession whose depth was surpassed only by the
two World Wars and the Great Depression over the past century and a half.
Although global economic activity is growing again, it is not likely to return to
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business as usual for the foreseeable future. The pandemic has caused a severe
loss of life, is tipping millions into extreme poverty, and is expected to inflict
lasting scars that push activity and income well below their pre-pandemic trend
for a prolonged period. (WORLD BANK, 2020, p. 3)51

O Banco Mundial avalia os primeiros passos em busca da recuperação,
iniciados em 2021. Entretanto, adverte o fato de, por exemplo, grande parte dos EMDEs
enfrentarem maiores restrições na aquisição e distribuição de vacinas. Sendo assim, até que
haja ampla distribuição das vacinas, estratégias de contenção para mitigar a propagação da
doença viral causada pelo SARS-CoV-2 permanecem rígidas. (WORLD BANK, 2021)
Nesse seguimento, o estudo demonstra incerteza com relação às perspectivas
para a economia global, embora a análise inicial indique uma previsão de expansão de 4%
do PIB para o ano de 2021. Ressalta-se que essa projeção se baseia na ideia de uma
continuidade de correta gestão da pandemia, alinhada a um plano de vacinação eficaz que
limite a disseminação de Covid-19. (WORLD BANK, 2021)
Todavia, “the level of global GDP in 2021 is forecast to be 5.3 percent below
pre-pandemic projections—or about $4.7 trillion. After this year’s pickup, global growth
is envisioned to moderate in 2022 to 3.8 percent—still above its potential pace, but weighed
down by lasting damage from COVID-19.”52 (WOLRD BANK, 2021, p. 5)
Novamente, são previsões que podem ou não se concretizar, mas dependem
diretamente da forma com a qual os governos e os cidadãos irão lidar com a pandemia que,
ainda, não acabou. Nesse sentido, poderão ser objeto de aprofundamento futuro.
Para finalizar a análise deste tópico e estabelecer a pandemia como um cenário
de decrescimento econômico, apresenta-se a tabela a seguir (figura 9) que comprova, de

51

COVID-19 causou uma recessão global cuja profundidade foi superada apenas pelas duas Guerras
Mundiais e pela Grande Depressão durante o último século e meio. Embora a atividade econômica global
esteja crescendo novamente, não é provável que volte aos negócios normais em um futuro próximo. A
pandemia causou várias mortes, está jogando milhões de pessoas na extrema pobreza e deve causar cicatrizes
duradouras que empurram a atividade e a renda para bem abaixo de sua tendência pré-pandêmica por um
período prolongado. (tradução nossa)
52
o nível do PIB global em 2021 está previsto para 5,3 por cento abaixo das projeções pré-pandêmicas – ou
cerca de US$ 4,7 trilhões. Após a retirada deste ano, o crescimento global está previsto para moderar em
2022 para 3,8 por cento - ainda acima de seu ritmo potencial, mas sobrecarregado por danos duradouros de
COVID-19. (tradução nossa)
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maneira geral, as previsões de contração econômica projetadas pela Banco Mundial, em
junho de 2020, para o ano da pandemia de Covid-19.
Figura 9 – PIB real (variação percentual do ano de 2020)

Fonte: World Bank, 2021
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A tabela acima demonstra, na primeira coluna “2020e”, o real valor de
(de)crescimento apresentado no mundo, nas regiões, nos países, no volume de comércio
mundial e nos preços de comodities53. Cumpre informar que a letra “e” significa estimado
e a letra “f” indica uma previsão.
O objetivo de anexar a referida tabela ao estudo em tela é demonstrar que
ocorreu, conforme previsão do Banco Mundial, uma contração econômica durante o
período da pandemia, sendo aqui apontado por meio de um recuo percentual do PIB. As
duas colunas mais importantes para o presente trabalho são as duas que apresentam a
expressão “2020e”, ou seja, terceira e sexta colunas.
Para melhor compreensão do que informa a tabela, pega-se algumas das
previsões apuradas neste capítulo. Com relação aos mercados emergentes e às economias
em desenvolvimento, os EMDEs, as previsões eram as seguintes: Leste Asiático e Pacífico
– queda de 0,5% no PIB; Europa e Ásia Central – contração econômica de 4,7%; América
Latina e Caribe – queda da atividade econômica regional em 7,2%; Oriente Médio e Norte
da África – contração de 4,2% na economia; Sul da Ásia – recuo econômico de 2,7% e
África Subsaariana – contração econômica de 2,8%.
Como resultado, teve o que se percebe na primeira coluna “2020e”, indicando,
respectivamente: aumento de 0,9% na EAP; recuo de 2,9% na ECA; contração de 6,9% na
LAC; queda de 5,0% na MNA; recuo de 6,7% na SAR e contração de 3,7% na SSA. A
diferença entre a previsão realizada em junho de 2020 pelo Banco Mundial e o resultado
estimado objetivo, representado na coluna supracitada, é apresentada na penúltima coluna
da tabela, qual seja a segunda coluna com o nome “2020e”. Logo, as diferenças entre as
previsões realizadas e o resultado prático, no que diz respeito às regiões que compõem os
EMDEs, foram: EAP +0,4%; ECA +1,8%; LAC +0,3%; MNA -0,8%; SAR -4,0%; SSA 0,9%.
Sob essa perspectiva de análise, importante ressaltar que economias avançadas
também sofreram com a pandemia e, consequentemente, decresceram, tendo os EUA um

53

Bem ou produto de origem primária comercializado nas bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo
e
que
possui
um
grande
valor
comercial
e
estratégico.
Disponível
em:
<
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/commodities.htm>.
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recuo de 3,6%, a Área do Euro uma queda de 7,4% e o Japão uma contração de 5,3%. No
caso do Brasil, o resultado foi acima do projetado pelo Banco Mundial, uma vez que,
embora o Brasil tenha apresentado uma contração econômica de 4,5%, a diferença entre a
previsão e o valor estimado ficou em +3,5%, sendo um indicativo de que o Banco Mundial
projetou um recuo de 8% na economia brasileira. De toda a forma, isso não significa,
necessariamente, um bom resultado e evidenciam-se, por meio de todos os dados
elencados, os efeitos da pandemia na economia de diversos países e regiões do mundo.
Portanto, estabelece-se a pandemia de Covid-19 como um cenário de
decrescimento econômico. Cumpre ressaltar, mais uma vez, nessa análise, ser o contexto
diferente do decrescimento trabalhado por Latouche na teoria do decrescimento ou por
Georgescu-Roegen, cujas ideias ajudaram a construir a teoria da economia ecológica.
Entretanto, fato é que a pandemia desencadeou nos países ao redor do globo um forte
decrescimento em suas economias, um cenário de recessão tão forte que não era percebido
desde a Segunda Guerra Mundial.
Neste quadro, um dos principais medidores utilizados pelo Banco Mundial foi
a contração do PIB. Entretanto, outro ponto, que também apresenta relação com a
contração do PIB, deve ser evidenciado, qual seja: o aumento do desemprego.
Segundo dados do IBGE (2020), a taxa de desocupação atingiu a marca de
13,1% na quarta semana do mês de junho, sendo a maior taxa apresentada desde o início
de maio. Nesse seguimento, o número de pessoas ocupadas sofreu queda. Esses são os
dados apresentados em julho de 2020 e que podem ser observados na tabela abaixo:
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Figura 10 – Número de pessoas ocupadas e taxa de desocupação na pandemia

Fonte: IBGE, 2020

Em outras palavras, a porcentagem de desempregados continuou a aumentar
conforme a pandemia se estendia, o que leva à conclusão de que diversas redes de negócio
ao redor do Brasil, na busca pela contenção dos efeitos da pandemia de Covid-19,
precisaram demitir seus funcionários. Como consequência, os cidadãos passaram a
depender cada vez mais do auxílio emergencial54 concedido pelo Governo Federal, sendo
esta a única fonte de renda de vários brasileiros.
54

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por
objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do
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Em comprovação ao apresentado, os números continuaram a piorar e, em
dezembro de 2020, a partir de novo estudo do IBGE (2020), o Brasil encerrou o mês de
novembro com 14 milhões de desempregados, sendo 200 mil a mais se comparado ao mês
de outubro e 4 milhões a mais se a base for o mês de maio, conforme se observa no gráfico
abaixo:
Figura 11 – Aumento no número de desempregados durante a pandemia

Fonte: G1 ECONOMIA, 2020

Sendo assim, é possível questionar o seguinte: poderia um cenário de
decrescimento econômico, analisado sob à óptica de recuo do PIB, demonstrar um caminho
de solução para a problemática ambiental? Se for esse o caso, seria ele viável se
representasse uma recessão tão acentuada como a observada no atual contexto pandêmico?
Ademais, o aumento do desemprego que poderia ocorrer como consequência desse cenário
pode ser suportado pela população e pelo Governo? No próximo tópico, serão examinadas
as implicações da pandemia, um cenário de decrescimento, no meio ambiente, na busca
por projetar uma resposta não só a essas hipóteses, mas a um panorama geral de contração
econômica como via de solução ao problema evidenciado.

Coronavírus - COVID 19. Disponível em:
<https://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX>.
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Compreende-se que, de forma alguma, será obtida uma resposta definitiva, mas
o atual contexto possibilita a observância dos efeitos ambientais imediatos advindos dessa
inesperada conjuntura ocasionada pela Covid-19. Sob essa perspectiva, o presente estudo
busca demonstrar a aplicação das teorias trabalhadas nos capítulos anteriores em um
cenário inesperado e forçado de decrescimento, porém que pode ser observado na prática.

4.3 Implicações ambientais da pandemia enquanto cenário de decrescimento
econômico

A pandemia de Covid-19 foi observada no tópico anterior como um cenário de
decrescimento econômico. Nessa perspectiva, vários são os efeitos sentidos pelo meio
ambiente advindos dessa conjuntura. O objetivo do presente tópico é analisar os efeitos
positivos e negativos da pandemia para o meio ambiente, de modo a perceber o que
representa um contexto de contração econômica para a restauração e preservação da
biodiversidade.
Com relação aos referidos efeitos, Rume e Islam apontam:

Os autores demonstram que uma redução na atividade econômica colabora
diretamente com os resultados que serão percebidos. Além disso, evidencia-se o fato de
que nem todos os resultados são positivos. Dessa forma, será reforçado que o cenário de
decrescimento em análise, por mais interessante que seja, é inesperado e não é o idealizado
pelos expoentes das teorias abordadas no segundo capítulo.

4.3.1 Qualidade do ar e mudanças climáticas

O primeiro ponto que deve ser imediatamente destacado é a relação direta entre
a quarentena, o isolamento e a melhora na qualidade do ar durante o período da pandemia.
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A restrição na circulação de bens e serviços e de pessoas, assim como a paralisação de
determinadas atividades, tem implicação direta na diminuição da emissão de poluentes.
A melhora do ar é sentida de forma rápida, já sendo possível percebê-la por
meio de gráficos que analisam os primeiros meses de registro da pandemia. Nesse
seguimento, será observada a redução de “emissões de material particulado (PM10 e PM2,5),
gases de enxofre (SO2), de nitrogênio (NO2) e ozônio (O3), principais poluentes que
degradam a qualidade do ar nos níveis local e regional, (...) contribuindo para a melhoria
da qualidade do ar, de forma generalizada no mundo todo.” (RIBEIRO; CUSTÓDIO;
PRAÇA, 2020, p. 282)
A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) realizou, por meio da
Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões (GESAR), um estudo de
impacto sobre a qualidade do ar de Belo Horizonte e região. Os meses analisados foram os
de início da pandemia de Covid-19, de forma que será demonstrado o efeito imediato das
medidas adotadas na melhora da qualidade do ar. Além disso, o mesmo período utilizado
em 2020 foi comparado a 2019.
Existem em Belo Horizonte algumas estações de monitoramento, as quais
foram utilizadas pela GESAR para avaliar a concentração dos principais poluentes.
Ressalta-se que “as vias de tráfego representam o principal grupo de fontes emissoras no
município de Belo Horizonte, sendo responsáveis por 80,95% das emissões das partículas
inaláveis (PM10) e por 69,64% das emissões das partículas respiráveis (PM2,5).” (FEAM,
2020, p. 1). No trabalho em tela, avaliaremos a estação de monitoramento PUC São
Gabriel, que se destaca pela proximidade com vias de grande circulação, como a MG-020
e BR 262 e os resultados colhidos na referida estação são observados pelos dois gráficos
trazidos a seguir.
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Figura 12 – Partículas Inaláveis (PM10) – Estação PUC São Gabriel

Fonte: FEAM, 2020, p. 2

Percebe-se, com a Figura 12, uma redução considerável da concentração de
PM10 no ar em quase todo o período avaliado, se considerada a comparação entre 2019 e
2020. Conforme apontado pelo relatório, “a concentração média mensal de 2019 foi de
20,36 µg/m³ e reduziu para 14,07 µg/m³ em 2020, uma redução de 31%.” (FEAM, 2020)
Com relação ao segundo gráfico (Figura 13), será utilizado o mesmo período,
mas a comparação se baseará no PM2,5. No mesmo sentido do exame anterior, a
concentração média mensal de PM2,5 foi reduzida, agora em 45%, saindo de 12,44 µg/m³
em 2019, para 6,86 µg/m³ em 2020, conforme se depreende da imagem abaixo.

95

Figura 13 – Partículas Respiráveis (PM2,5) – Estação PUC São Gabriel

Fonte: FEAM, 2020, p. 2

Ressalta-se, que outra estação monitorada pela FEAM é a Estação Centro
Avenida do Contorno, a qual também apresentou redução na média de concentração mensal
de PM10 e PM2,5 ao se comparar os anos de 2019 e 2020. A concentração média mensal
diminuiu, saindo de 24,9 µg/m³ a 22,33 µg/m³, representando uma redução de 10% no caso
do PM10. Já com relação ao PM2,5 a redução foi de 26%, uma vez que a sua concentração
em 2019 foi de 7,74 µg/m³ e em 2020 de 5,71 µg/m³. Salienta-se que não serão
apresentados os gráficos referentes a essa estação em razão dos resultados semelhantes.
Os resultados analisados comprovam a influência exercida pelo tráfego na
poluição do ar e demonstram como as restrições relativas à circulação de pessoas e à
suspensão de determinadas atividades, em razão da pandemia de Covid-19, influenciaram
positivamente na melhora da qualidade do ar no ano de 2020.
Nesse seguimento, outro estudo chamou a atenção, dessa vez realizado pela
GESAR em parceria com a Gerência de Avaliação Ambiental e Desenvolvimento
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Territorial (GEAAD), avaliando as tendências espaciais e temporais da concentração do
poluente NO2 sobre o Estado de Minas Gerais.
Conforme demonstra o relatório, o estudo objetivou analisar o referido local
por meio da utilização de técnicas de sensoriamento remoto e dados de satélite, a escolha
pelo NO2 se deu em razão de suas alterações serem um indício de variações na atividade
humana, possuindo uma resposta rápida por ser um poluente que se mantém próximo às
fontes de sua emissão. Ademais, cumpre apontar que sua emissão ocorre, principalmente,
a partir do processo de combustão decorrentes do tráfego de veículos, em especial os
movidos a Diesel. Além disso, é liberado a partir da atividade de indústrias de
transformação e usinas termoelétricas. (FEAM, 2020)
Novamente, os meses utilizados como base foram os de início da pandemia.
Todavia, essa é também uma forma de analisar se a sua provável diminuição estaria
diretamente ligada às medidas não farmacológicas adotadas de maneira mais intensa no
início do período pandêmico.
Nesse sentido, foi percebida uma redução de sua concentração em Minas
Gerais na comparação realizada entre os anos de 2020 e 2019. Houve, como esperado, uma
variação de percentual diferente de acordo com os meses observados, sendo o ápice em
abril de 2020, no qual foi atingida uma redução de 33% da concentração de NO2 se
comparado com o mês abril de 2019. (Feam, 2020). Verifica-se na imagem (Figura 14)
abaixo as variações relatadas:
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Figura 14 – Variação da concentração de NO2 na Região Metropolitana de Belo
Horizonte

Fonte: FEAM, 2020, p.2

A imagem aponta as variações da concentração de NO2 na Região
Metropolitana de Belo Horizonte na comparação entre os meses de abril, maio e junho de
2020, com os respectivos meses em 2019. A região vermelha da figura indica maior
concentração de NO2, os considerados valores elevados, enquanto a mancha amarela indica
valores intermediários de concentração. Percebe-se, pela imagem, que os meses iniciais da
pandemia, nos quais as medidas de isolamento estavam sendo realizadas de maneira mais
rigorosa, houve uma diminuição considerável da concentração de NO2, tanto no quase
desaparecimento da mancha vermelha, quanto na redução do alcance da mancha amarela.
Por outro lado, o mês de junho de 2020 aponta para uma concentração muito semelhante
com relação ao mesmo mês no ano anterior. Sendo assim, “essa tendência tem alta
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possibilidade de estar associada com as medidas de distanciamento social aplicadas desde
março de 2020, com o objetivo de reduzir a disseminação do COVID-19.” (FEAM, 2020)
Com relação ao NO2, por exemplo, é claro que o fechamento e a suspensão das
atividades nas grandes indústrias têm um grande impacto e, por consequência, pode ser
levantado o questionamento de que houve melhora na qualidade do ar em relação à
presença desse poluente apenas em razão do fechamento forçado e da diminuição de
circulação de pessoas e bens ocasionadas pelas medidas extraordinárias adotadas em razão
da pandemia. Portanto, isso não estaria relacionado às teorias trabalhadas no capítulo 2
deste estudo e, consequentemente, não poderiam ser considerados indicativos de que o
decrescimento econômico poderia ser uma solução possível para a preservação ambiental.
Entretanto, relembra-se, por exemplo, um dos pontos defendidos por Herman
Daly55 no que diz respeito à busca pelo atendimento das metas de sustentabilidade através
de políticas e ações do Banco Mundial. O autor sugere o afastamento da ideologia da
integração econômica global e defende o desenvolvimento da produção doméstica para os
mercados internos. Em outras palavras, ele busca afastar o crescimento econômico baseado
em exportações e sugere um caminho mais nacionalista. Nesse cenário, seria propiciada
uma menor atividade industrial, sem uma preocupação enorme com o atendimento de
determinada demanda global e a atenção seria dedicada às necessidades do próprio país.
Logo, na conjuntura apresentada, haveria, de certa maneira, um cenário de
decrescimento econômico, em razão da própria mudança de foco do mercado. Afinal, as
relações externas baseadas em uma integração econômica global representam, hoje, grande
parte do desenvolvimento da economia de diversos países, principalmente com relação às
economias emergentes que pretendem continuar sua jornada de crescimento. Em
decorrência das circunstâncias propostas, a emissão de NO2 também diminuiria, assim
como a de outros poluentes, gerando melhora na qualidade do ar.
Nessa mesma linha de pensamento, é possível trazer à tona, novamente, o
Programa Bioeconômico Mínimo de Nicholas Georgescu-Roegen, outro expoente da teoria
da economia ecológica. Várias diretrizes do referido programa são voltadas para o
55

Ex-economista sênior do Departamento de Meio Ambiente do Banco Mundial, ex-aluno de GeorgescuRoegen e um dos expoentes da corrente da economia ecológica.
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consumo, nas quais o autor questiona a durabilidade dos produtos e o consumismo
desenfreado, sempre defendendo a necessidade de uma mudança na forma pela qual a
sociedade enxerga os produtos em busca constante por novas “bugigangas”. Sob essa
perspectiva, o autor defende, ainda, o abandono da moda e a consequente necessidade de
produtos mais duráveis. Todos os pontos elencados afetariam diretamente o setor industrial
que, com certeza, passaria por um decrescimento. Todavia, como é possível perceber,
implicações como uma melhora na qualidade do ar em razão da redução na emissão de
poluentes se apresenta como uma das prováveis consequências dessa “regressão”
econômica.
De toda forma, nas duas situações especificadas, o decrescimento gerado em
determinada atividade seria realizado de maneira consciente, com um plano de ações. Seria
uma espécie de “retrocesso” pensado e não forçado por um cenário externo. Logo, acreditase que a melhora ambiental atual, como percebida na qualidade do ar e levando-se em
consideração os efeitos devastadores na economia, não seria a ideal, conforme já foi
ressaltado por alguns momentos. Embora aparente uma possibilidade, não inspira
confiança quanto à viabilidade de longo prazo. Contudo, gera uma reflexão na maneira de
pensar a inter-relação da economia e do meio ambiente, cenário extremamente propício
para discussão e desenvolvimento de teorias como a economia ecológica.
Cumpre destacar, ainda, que a melhora na qualidade do ar foi percebida não
apenas no Brasil, mas em diversos países. A Agência Europeia do Ambiente (AEA) previu,
em razão da Covid-19, uma redução na emissão de NO2 de 30 a 60% em diversas cidades
da Europa. Além disso, em Delhi, capital da Índia, houve redução de quase 70% na
concentração NO2 e PM2,5. Já em Nova York, números sugerem uma redução de quase 50%
na poluição do ar frente às medidas de controle do vírus que foram implementadas.
(RUME; ISLAM, 2020)
Com relação à China, os resultados também foram muito positivos, havendo
uma diminuição dos níveis de NO2 no ar de 20 a 30%, na análise comparativa entre o
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período anterior e posterior ao lockdown56, conforme se observa na tabela (Figura 15)
abaixo: (KHAN; SHAH; SHAH, 2020)
Figura 15 – Níveis de NO2 no ar da China antes e depois do lockdown

Fonte: KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p.523

Os pesquisadores elucidam os principais motivos de uma mudança tão
significativa: “the decrease in NO2 concentration was significant in China because the
pandemic of COVID-19 happened in the same time when they were celebrating lunar year
(Spring Festival) in China, when all the factories, transport and businesses were already

56

Bloqueio total de uma região.
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closed followed by COVID-19-induced lockdown.”57 (KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p.
523)
Conforme abordado anteriormente, a melhora na qualidade do ar foi percebida
de maneira geral, por diversos países ao redor do mundo. Observa-se, na imagem abaixo
(Figura 16), a queda no percentual de emissão de gás carbônico (CO2) em alguns países do
globo, em razão do lockdown ocasionado pela Covid-19.
Figura 16 – Queda nas emissões de carbono desde o lockdown ocasionado pela
Covid-19

Fonte: KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p.525

O dióxido de carbono é um dos principais responsáveis pelas mudanças
climáticas. Dessa forma, a sua queda é de extrema importância para a preservação da
natureza e de sua biodiversidade. Na atual conjuntura, as mudanças climáticas vêm
ocorrendo de maneira constante, ocasionando, por exemplo, o derretimento de geleiras e a
extinção e espécies. Os autores indicam os principais setores responsáveis por sua emissão
57

a diminuição da concentração de NO2 foi significativa na China porque a pandemia de COVID-19 ocorreu
na mesma época em que se comemorava o ano lunar (Festival da Primavera) na China, quando todas as
fábricas, transportes e negócios já estavam fechados, seguido do bloqueio induzido em razão da pandemia
de COVID-19. (tradução nossa)
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e destacam ser esse o maior declínio desde a Segunda Guerra Mundial: “the transportation
sector, industries and electricity have a huge contribution in carbon dioxide emission. Due
to coronavirus lockdown the emission of CO2 has decreased worldwide (...). The experts
are predicting this to be the biggest decline in anthropogenic CO2 emissions after World
War-II.”58 (KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p. 525)
Assim como abordado anteriormente, a mudança nos setores industriais com
uma ressignificação do consumo e da growthmania (mania de crescimento), modificando
a preocupação com a integração econômica global para uma busca por atender as
necessidades internas de cada país acarretaria um cenário de decrescimento desse setor
econômico, mas contribuiria diretamente não só para a melhora na qualidade do ar como,
consequentemente, para uma diminuição das mudanças climáticas.
Vários dos poluentes abordados ao longo do texto são gases causadores do
efeito estufa (GEE) e, todos tiveram, de maneira geral, seus níveis de emissão reduzidos
consideravelmente, conforme apontam Rume e Islam em análise da Agência Internacional
de Energia:

Overall, much less consumption of fossil fuels lessens the GHGs emission,
which helps to combat against global climate change. According to the
International Energy Agency (IEA), oil demand has dropped 435,000 barrels
globally in the first three months of 2020, compared to the same period of last
year.59 (RUME; ISLAM, 2020, p. 4)

Nessa lógica, as medidas não farmacológicas novamente se destacam, uma vez
que foi adotado o isolamento, a quarentena, a restrição nas fronteiras e o cancelamento de
voos. Sendo assim, resta claro que as

orientações defendidas pela OMS e pela maioria dos infectologistas ocasionaram
uma redução significativa de mobilidade de pessoas, bens e serviços no planeta,
58

o setor de transportes, indústrias e eletricidade têm uma grande contribuição na emissão de dióxido de
carbono. Devido ao bloqueio ocasionado pelo coronavírus, a emissão de CO2 diminuiu em todo o mundo
(...). Os especialistas estão prevendo que este será o maior declínio nas emissões antropogênicas de CO2 após
a Segunda Guerra Mundial. (tradução nossa)
59
No geral, o consumo reduzido de combustíveis fósseis diminui a emissão de GEEs, o que ajuda a combater
as mudanças climáticas globais. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a demanda por
petróleo caiu 435 mil barris globalmente nos primeiros três meses de 2020, em comparação com o mesmo
período do ano passado. (tradução nossa)
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contribuindo para a paralisação de vários modais de transporte, reduzindo
consequentemente o consumo de combustíveis fósseis e a emissão de GEE.
(RIBEIRO; CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020, p. 285)

Os autores ainda seguem uma linha de pensamento no sentido dos ideais
trazidos pelas teorias do decrescimento econômico e da economia ecológica, ao afirmarem
que não era imaginada a necessidade de um vírus para a ocorrência de uma desaceleração
mundial e, embora não seja o melhor cenário, pode conduzir a uma discussão sobre a
possibilidade de uma redução programada na emissão desses gases, de forma a inovar na
relação do homem com o meio ambiente. (RIBEIRO; CUSTÓDIO; PRAÇA, 2020)
Não há dúvida de que a melhora na qualidade do ar é uma das implicações mais
perceptíveis no atual cenário pandêmico. E, em continuação a essa análise, passa-se ao
estudo da redução da poluição da água, outro dos efeitos positivos percebidos pelo meio
ambiente diante da pandemia, analisada sob um viés de decrescimento econômico.

4.3.2 Qualidade da água e vida marinha

Estudos demonstram que não apenas a qualidade do ar melhorou, como
também a qualidade das águas, além de uma grande recuperação da vida marinha. Nessa
análise, observa-se, principalmente, o período de lockdown implementado em grande parte
do mundo, uma vez que, durante esse espaço de tempo, a intervenção humana na natureza
foi reduzida drasticamente, demonstrando o poder de recuperação da biodiversidade
quando não há interferências impensadas e egoísticas.
Esse resultado se deve, em grande parte, ao fechamento e à interrupção da
atividade de diversas indústrias, cuja paralisação indica, também, um intervalo no
lançamento de poluentes e resíduos na água. (KHAN; SHAH; SHAH, 2020)
Para exemplificar esse cenário, os autores analisaram o rio mais sagrado da
Índia e um dos mais poluídos do mundo, o Rio Ganges. Por meio de dados coletados pela
Central Pollution Control Board of India (CPCB) foi percebida uma melhora de 40 a 50%
na qualidade da água durante o período de lockdown, sendo os critérios utilizados oxigênio
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dissolvido (mais que 6 mg/L)60, a demanda bioquímica de oxigênio (menos de 2 mg/L)61,
os níveis de coliformes (5000 a cada 100 ml)62 e o pH (faixa entre 6.5 e 8.5)63. Nessa
análise, observou-se uma melhora tão positiva que a água do Rio Ganges voltou a ser
adequada para o consumo, uma conquista ocasionada a partir do lockdown, e a qual o
governo, apesar dos constantes investimentos, não conseguiu alcançar em anos. (KHAN;
SHAH; SHAH, 2020)
Como consequência da diminuição de resíduos descartados nos rios, há uma
recuperação direta da vida marinha. Afinal, as águas limpas propiciam o retorno de diversas
espécies a seus habitats naturais. Outro ponto de destaque, nessa perspectiva, é a influência
do lockdown na diminuição das atividades de turismo, o que ocasiona, por conseguinte,
uma redução no número de navios presentes nos Oceanos. À vista disso, afirmam os
autores: “with many cruisers suspended, the tourism subdued while all other marine
activities being suspended, consequently, the aquatic species are taking controls in their
hands.”64 (KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p. 526)
Novamente, a questão do consumo deve ser levantada. A quantidade de
resíduos gerados pela sociedade do crescimento, pela sociedade baseada em um consumo
desenfreado é enorme e tem severas implicações no meio ambiente. Mesmo fora do atual
cenário, qual seja o de um decrescimento forçado, seria possível perceber melhora
ambiental no caso da aplicação de teorias como a economia ecológica.
O ponto central é compreender que o objetivo não é o decrescimento e nem
mesmo a pura preservação ambiental. O que Georgescu-Roegen aborda em sua obra é a
60

A sobrevivência de espécies aquáticas se relaciona diretamente com o nível de oxigênio presente na água.
Disponível em: < https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/oxigenio-dissolvido-agua.htm>.
61
A demanda bioquímica de oxigênio corresponde à quantidade de oxigênio consumida por microrganismos
presentes
em
uma
certa
amostra
de
efluente.
Disponível
em:
<
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/demanda-bioquimica-oxigenio.htm>.
62
Os níveis de coliformes são um dos pontos de análise da qualidade da água para consumo humano.
63
Também é um dos critérios para análise da qualidade da água para, por exemplo, o seu consumo. A escala
do pH da água pode variar de 1 a 14 e indica a concentração de íons H+ presentes na água. É essa concentração
de
íons
H+
que
determina
o
caráter
ácido
da
água.
Disponível
em:
<
https://www.clorotecambiental.com.br/post/ph-da-agua---o-que-e-isto-para-que-serve-qual-o-ph-ideal-paraa-agua-que-ingerimos>.
64
Com muitos cruzeiros suspensos, o turismo foi subjugado enquanto todas as outras atividades marinhas
são suspensas, conseqüentemente, as espécies aquáticas estão assumindo o controle em suas mãos. (tradução
nossa)
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preservação ambiental pela sobrevivência da própria espécie humana. As suas sugestões,
por exemplo, no Programa Bioeconômico Mínimo, objetivam, em seu interior, a
manutenção da espécie por meio da preservação ambiental e, consequentemente, a
preservação dos recursos naturais que geram energia para a continuidade da sociedade.
Inclusive, com relação a isso, o economista romeno tece duras críticas a respeito do
desperdício energético, que não pode seguir o atual fluxo, sob pena de ocorrer o seu
esgotamento. Nessa perspectiva, o autor defende com veemência a necessidade de
transição entre as duas grandes fontes de energia utilizadas, ou seja, uma mudança da
utilização do estoque de energia livre advinda dos depósitos minerais nas entranhas da
Terra para o uso da energia (imensurável) que vem do fluxo dos raios solares.
Em outras palavras, ao se preocupar com a sobrevivência da espécie, o
economista está se preocupando com a preservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações, sendo este um direito fundamental no
ordenamento brasileiro. Observa-se:

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito
fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A
própria Constituição Federal, em seu art. 225, enuncia que “todos têm o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto fala de ‘todos’ e de
cada ‘um’. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um
meio ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2013, p. 60)

Dessa maneira, o decrescimento econômico se mostra uma consequência da
necessária preservação ambiental que visa à sobrevivência da espécie humana. Nessa
lógica, é longe do ideal o cenário pandêmico, tendo em vista a própria recessão gerada por
ele. Todavia, o pesquisador romeno jamais imaginaria a pandemia como a resposta para
seus questionamentos e a sua utilização é apenas um esboço do que um plano econômico
bem elaborado poderia alcançar se um cenário de decrescimento “pensado” fosse
instaurado no mundo.
Em continuação à análise dos impactos ambientais da atual conjuntura, chamase a atenção para uma melhora relativa à vida marinha talvez pouco percebida. Para além
da diminuição da poluição ocasionada pelo depósito de dejetos nos oceanos e rios, a
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diminuição e até ausência de navios nos mares, principalmente no período de lockdown,
reduziram a poluição sonora nas águas.
Estudos demonstram a relação direta entre o ruído ocasionado pelo tráfego
marinho e o aumento dos níveis do hormônio de estresse nas criaturas marinhas. Esse
aumento influencia, inclusive, no processo reprodutivo da espécie. Michelle Fournette,
ecologista marinha, aponta que apenas a remoção dos cruzeiros já significaria uma
mudança instantânea na quantidade de ruído presente no oceano. (KHAN; SHAH; SHAH,
2020)
Portanto, a diminuição da atuação humana mais uma vez se apresenta como
positiva na recuperação da natureza. O momento de lockdown, período de análise desse
subtópico, propiciou a possibilidade de uma recuperação completa dos oceanos e de toda
a vida marinha. Todavia, tanto a recuperação quanto a preservação da natureza e da sua
biodiversidade estão diretamente atreladas às atividades humanas e suas implicações. A
reflexão é se a pandemia servirá de incentivo para que o homem repense sua relação com
o meio ambiente.

4.3.3 Efeitos ambientais negativos

Salienta-se que, de maneira geral, os impactos sentidos na natureza foram
muito positivos. Afinal, a pandemia representa um cenário de menor interferência humana
e isso por si só propicia oportunidade de restauração natural do meio ambiente. Contudo,
observou-se na prática que, enquanto algumas indústrias perderam força, outras se
desenvolveram.
O desenvolvimento supracitado ocorreu, assim como em alguns casos de
melhora ambiental, em razão da singularidade e excepcionalidade que representa um
ambiente de pandemia. Na busca por seguir as orientações exaradas pelos órgãos de saúde,
percebeu-se um grande aumento na produção de plásticos descartáveis. Com medidas
como isolamento, quarentena e as recomendações para que as pessoas saíssem apenas em
caso de necessidade, uma demanda já existente cresceu de maneira exponencial, qual seja
a dos serviços de entrega para as mais diversas atividades, desde o pedido de comida até a
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solicitação por compras de supermercado. Por consequência, houve também um aumento
na produção de embalagens.
Além disso, foi amplamente difundida a necessidade do uso de máscaras faciais
e, nos casos de determinadas profissões, luvas descartáveis. Todo esse material utilizado
precisaria ser descartado da forma correta, evitando que chegasse, por exemplo, ao oceano.
Todavia, dado o caráter único da pandemia, o alarde também se faz presente e a
preocupação com outros pontos focais acabam influenciando no abandono de um cuidado
que já era tão presente na sociedade.
Em outras palavras, as pessoas estão ocupadas com uma preocupação
acentuada com o vírus e sua forma de disseminação para voltarem sua atenção ao correto
descarte dos materiais utilizados. Afinal, o primeiro pensamento é que o plástico
descartável, por exemplo, pode estar contaminado. Da mesma forma, os governos
enfrentam um aumento constante de mortos e contaminados, além de um cenário de
recessão com previsões do pior decrescimento econômico desde a Segunda Guerra
Mundial e, por essa razão, o foco das políticas públicas acabam por ser a saúde e a
economia.
Outro ponto extremamente delicado merece destaque. De um lado, passa-se a
ter um aumento exponencial da produção de descartáveis e, do outro, em razão das
restrições da pandemia, a reciclagem permanece interrompida por um grande período.
Nesse sentido, afirma Luciana Lopes, pesquisadora do Instituto de Projetos e Pesquisas
Socioambientais (Ipesa):

a coleta seletiva do lixo durante os primeiros meses da pandemia, na maior parte
dos estados do Brasil, foi interrompida. Esse material estava indo diretamente
para aterros sanitários. O que é muito pior, porque além de estar sendo
descartado, está indo para o aterro, onde vai ficar por infinitos anos. (CNN,
2020)

Nessa lógica, a National Geographic publicou uma reportagem na qual avalia
o aumento do consumo de plástico como um dos efeitos da pandemia. No início do artigo,
já é apontado o setor de embalagens como o maior produtor de matéria plástica, o que
explica o aumento visualizado na prática. O problema é ainda mais acentuado ao se
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observar que quase todo o lixo reciclado passa pelas mãos dos catadores, o que indica
ausência de centrais de reciclagem mecanizadas, salvo poucas exceções. (CHAMORRO,
2020)
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe), preocupada com o quadro gerado pela pandemia, disponibilizou em seu site
recomendações para a gestão de resíduos sólidos durante o período, assim como medidas
para a proteção da saúde e segurança dos profissionais de limpeza urbana. Além disso,
previu que, em razão “das medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social
adotadas deverá ser observado um aumento relevante na quantidade gerada de resíduos
sólidos domiciliares (15-25%) e um crescimento bastante considerável na geração de
resíduos hospitalares em unidades de atendimento à saúde (10 a 20 vezes).” (ABRELPE,
2020, p. 1).
Com relação ao distanciamento social e às medidas de incentivo ao isolamento,
interessante notar a tabela (Figura 17) abaixo, que busca avaliar as tendências de
movimentação das pessoas no período pandêmico em locais movimentados dos países
elencados.
Figura 17 – Representação das modificações no padrão de mobilidade das
populações de diferentes países afetados pela pandemia de Covid-19

Fonte: KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p.527

109

Para a concretização da tabela elucidam os pesquisadores:

COVID-19 Community Mobility Reports, (...) use anonymous, aggregated
geolocation data from mobile phones to chart movement trends over several
weeks, provide perceptions into changes in mobility patterns. These reports
illustrate the trends in movements in most busy places including workplaces,
markets, parks, places of residence, entertaining venues and pharmacies, etc.65
(KHAN; SHAH; SHAH, 2020, p.527)

Portanto, a tabela demonstra a predominante redução na circulação de pessoas
nos principais pontos de diversos países, ilustrando uma tendência percebida na pandemia,
em razão das medidas de segurança adotadas. Nota-se que a referida tendência tem relação
direta tanto com pontos positivos para o meio ambiente, como no caso da melhora na
qualidade do ar, uma vez que, por exemplo, houve uma redução no número de carros,
quanto com pontos negativos, tendo em vista a propensão de aumento do consumo de
plástico descartável, sendo este o resultado de uma elevada demanda por serviços de
entrega e consequente produção de embalagens.
Nessa perspectiva, aponta-se que mesmo com o retorno de diversas atividades
em períodos específicos de abertura, o consumo de plástico não reduziu, pois diversos
restaurantes optaram por investir nos produtos descartáveis como uma forma de diminuir
o risco de contaminação pelo Coravírus. Isso significa retrocesso, visto que o Brasil
avançava muito na eliminação do consumo do plástico descartável.
Além de todo o exposto, outra implicação negativa observada na natureza
chama atenção: a contribuição da pandemia para o desmatamento. Enquanto diversas
atividades econômicas eram paralisadas para observâncias das medidas de segurança, o
desmatamento de florestas tropicas aumentou, conforme se verá a seguir.
Em subtópico específico já foi analisado como a redução da atividade
industrial, bem como as restrições na circulação de pessoas e bens influenciaram

65

Os Relatórios de Mobilidade Comunitária COVID-19 (...) usam dados de geolocalização agregados
anônimos de telefones celulares para traçar tendências de movimento ao longo de várias semanas e fornecer
percepções sobre mudanças nos padrões de mobilidade. Esses relatórios ilustram as tendências dos
movimentos nos lugares mais movimentados, incluindo locais de trabalho, mercados, parques, locais de
residência, locais de entretenimento e farmácias, etc. (tradução nossa)
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positivamente na redução da concentração de gases poluentes no ar. Porém, o
desmatamento também é um dos responsáveis pela emissão desses gases.
Acredita-se que o aumento do desmatamento e consequente aumento na
emissão dos gases poluentes não anula a recuperação ambiental apresentada anteriormente
relativa a essas emissões. Entretanto, fato é que o desmatamento libera carbono na
atmosfera sob a forma de CO2 e CO3 e, no Brasil, representa 44% do total das emissões de
CO2. (GARCIA; SOARES, 2020)
Em confirmação sobre o quadro de piora do desmatamento, dados do Global
Land Analysis and Discovery (GLAD) indicam um aumento de 150% nos alertas de
desmatamento na África, 95% com relação à Ásia e 40% no que diz respeito à América do
Sul, sendo considerado o período de fevereiro a junho de 2020 para essas medições.
(GARCIA; SOARES, 2020)
As autoras (2020) mencionam alguns fatores para a piora do quadro, como a
expansão do agronegócio irregular, a extração de madeira e mineração ilegais. Entretanto,
esses fatores acabam culminando em uma causa já abordada no presente estudo. O foco do
governo são as implicações econômicas da pandemia, a principal preocupação é com o
período de recessão que se acentua. Dessa forma, a atual fiscalização encontra-se reduzida,
tendo em vista todas as diversas complicações existentes em um ambiente de pandemia.
Sendo assim, o meio ambiente e a proteção das florestas tropicais acabam por restar em
segundo plano. (GARCIA; SOARES, 2020)
Conforme demonstrado neste capítulo, a pandemia é, sem dúvidas, um cenário
de decrescimento econômico. Foi medido por vários fatores e um dos principais foi a
contração do PIB de diversos países e regiões. Nesse sentido, percebe-se que cenários como
esse tendem a significar uma menor atuação humana no meio ambiente e, portanto, a
tendência é uma melhora, muitas vezes, sem precedentes. De todo modo, a conjuntura
observada está longe da ideal, pois nota-se que, embora a natureza tenha se recuperado por
um lado, sob outra ótica o dano a ela aumentou.
Na ausência de fiscalização intensa nas florestas tropicais, atividades de
extração ilegais e desmatamento cresceram. Como consequência, gases poluentes são
emitidos na atmosfera. Ademais, percebeu-se aumento no consumo de plástico em razão
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da alta demanda por serviços de entrega, assim como para a produção de máscaras e luvas
descartáveis no atendimento das diretrizes de contenção da transmissão do Coronavírus.
Contudo, os efeitos negativos se devem à peculiaridade que possui um contexto de
pandemia, de caráter único. Dessa forma, essa análise apenas confirma que um
decrescimento forçado pode vir a apresentar bons resultados, mas é inconcebível a partir
do momento em que haverá um contrabalanceamento como o vislumbrado.
Em outras palavras, é inviável que o decrescimento econômico seja a base para
a recuperação e preservação ambiental se ele se apresenta como um cenário acentuado de
recessão, com tamanha contração do PIB e aumento do desemprego. Afinal, nessas
circunstâncias a humanidade continuaria ameaçada, mas agora sob um viés econômico.
Logo, com base na análise da pandemia de Covid-19 enquanto cenário de decrescimento,
a resposta para a hipótese do decrescimento da produção e, consequentemente, do PIB
como solução possível para o conflito entre economia e meio ambiente é negativa. A
pandemia deixa claro que essa situação pode levar um país à falência, a partir do aumento
de desemprego, diminuição de investimento, entre outros fatores.
Entretanto, a ideia de decrescimento trazida por Georgescu-Roegen não é a de
um decrescimento qualquer, deve haver parâmetros, este deve ser racionalizado. Em outras
palavras não se deve imaginar um decrescimento “a qualquer custo”, mas sim uma
racionalização do decrescimento.
Nesse sentido, a pandemia pode não ilustrar perfeitamente a ideia da
economia ecológica ou da teoria do decrescimento, mas serve de base para analisar a interrelação entre o homem, a economia e o meio ambiente. Sob essa perspectiva, a pandemia.
se mostra como um cenário possível de recuperação ambiental em razão da melhora
apresentada, mas, de forma alguma, se mostra como um cenário viável de recuperação.
Nessa lógica, questiona-se: a pandemia despertou interesse apenas com relação
a suas implicações econômicas ou os seus reflexos ambientais igualmente chamaram a
atenção? Espera-se pelo segundo, assim, quem sabe, o meio ambiente será finalmente
contemplado como um direito à vida. Nas palavras de Beatriz Souza Costa:
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Considerar o meio ambiente um direito à vida, como afirmado por Antônio
Augusto Cançado Trindade, vem também de uma convicção das Nações Unidas,
a qual declara que não é somente o indivíduo que detém o direito à vida, mas
também todos os povos. Logo, todas as exigências para essa sobrevivência
incluem o meio onde vive esse povo. Consequentemente, o meio ambiente sadio
e o direito a paz são extensões do direito à vida. (COSTA, 2013, p. 101)

Por fim, algumas reflexões: será que a humanidade um dia renunciará a seu
conforto, baseado, inclusive, no consumo desenfreado em prol da tentativa de preservação
ambiental? Será a pandemia de Covid-19 uma prova à humanidade do que acontece quando
o homem é obrigado a respeitar o espaço da natureza? Será possível que isso mude o rumo
da exploração ambiental e do desenvolvimento econômico? Será que os efeitos econômicos
negativos tão acentuados levarão a um desânimo com relação a ideia de decrescer para
preservar? Bem, em outras recessões o crescimento foi retomado, mas está-se diante de um
período único para muitos da atual geração. A expectativa, sem dúvida, é de mudança.
Todavia, ela passa, como sempre, pela atuação humana. As implicações do período póspandemia de Covid-19, assim como as suas consequências e reflexos para o meio ambiente
em comparação a outros períodos de recessão abrem caminho para um estudo futuro ainda
pautado na relação do homem com a natureza.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de Nicholas Georgescu-Roegen é vasto e de grande importância na
evolução do pensamento econômico, sendo o autor um dos primeiros economistas a
investigar de maneira rigorosa a interação existente entre a atividade econômica e o
ambiente natural à luz da termodinâmica. Nesse sentido, Georgescu demonstrava que não
havia sentido no incrível distanciamento apresentado entre a teoria econômica e os
fundamentos básicos das ciências naturais, principalmente no que tange às questões físicas
da termodinâmica. Ademais, suas contribuições e realizações o tornaram o criador de uma
nova escola do pensamento econômico que se encontra em um rápido crescimento: a
economia ecológica.
Conforme já mencionado ao longo do trabalho, nos últimos anos houve uma
crescente conscientização no que diz respeito aos recursos e questões ambientais, de modo
que foi notável o aumento na demanda por uma “economia ecológica” e,
consequentemente, um interesse crescente no trabalho de Nicholas Georgescu-Roegen. A
teoria bioeconômica de Georgescu representa a primeira tentativa de articulação entre a
economia e as “ciências da vida”. Dessa forma, a sua escolha como um dos marcos do
presente estudo se mostrou acertada.
Retomando a história do pensamento econômico é demonstrada a instituição
pelos fundadores da escola neoclássica de uma ciência econômica baseada no modelo da
mecânica. A outra grande corrente que dialoga com a economia ortodoxa é baseada nos
preceitos de Marx. Todavia, as duas linhas de pensamento não dão a devida importância à
relação entre o meio ambiente material e o processo econômico.
Reside, nesse ponto, o principal motivo de crítica de Georgescu-Roegen, uma
vez que a natureza exerce um papel essencial na economia e na formação do valor
econômico. Nesse sentido, a Lei da Entropia contribuiu na demonstração do fato dos
recursos naturais serem a matéria prima do crescimento e, como consequência desse
crescimento, os resíduos inaproveitáveis produzidos pelo processo econômico são
devolvidos para o meio. Portanto, o processo econômico não pode ser visto de forma
isolada da natureza, não pode ser vislumbrado como um ciclo perfeito.
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Partindo

dessa

análise,

a

compreensão

dos

conceitos

afetos

ao

desenvolvimento sustentável e a atuação dos Estados para que as gerações futuras possam
usufruir dos recursos naturais nas mesmas condições da atual se mostrou interessante e
importante na contextualização da atual evolução no cenário de uma proteção ambiental
aliada a um desenvolvimento econômico. Todavia, cumpre destacar que embora Nicholas
tenha falecido em 1994 e, por essa razão, não tenha acompanhado a evolução da teoria do
desenvolvimento sustentável, ele já se mostrava cético à época, vez que sua obra demonstra
claramente sua crença de que o crescimento econômico não pode ser sustentado de maneira
indefinida.
Com relação às contribuições dos principais pesquisadores discutidos no
trabalho, observou-se que tanto o Programa Bioeconômico Mínimo de Georgescu-Roegen,
quanto as sugestões realizadas por Herman Daly ao Banco Mundial se pautam em uma
redução do consumo e um freio à mania de crescimento presente na atual sociedade. Dessa
forma, foi indicado um decrescimento econômico pautado na contração da indústria como
uma das saídas frente à escassez dos recursos naturais. E, ainda, restou evidente que,
enquanto não houver uma modificação da principal fonte de energia utilizada pela
sociedade, qual seja a do estoque de recursos nas entranhas da Terra, será necessário se
evitar ao máximo o desperdício de recursos, sob pena de se ver comprometida as futuras
gerações. Nesse sentido, o desenvolvimento de tecnologias para explorar o fluxo,
praticamente inesgotável, de raios solares se mostra uma boa alternativa, mas sua
implementação está longe de ser alcançada.
Para analisar, na prática, a possibilidade de um decrescimento como resolução
para o problema ambiental escolheu-se trazer à tona a pandemia de Covid-19. Um dos
principais decrescimentos observado nessa conjuntura foi com relação ao PIB, ocasionado
por um enfraquecimento das indústrias que, frente às medidas não farmacológicas adotadas
(quarentena e isolamento), tiveram uma contração econômica. Essa foi o balanço geral ao
redor do mundo, uma recessão não observada desde a Segunda Guerra Mundial. Além
disso, notou-se um grande aumento no desemprego e na dependência dos cidadãos com o
Estado, como foi constatado no contexto brasileiro da pandemia.
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Como consequência, o meio ambiente percebeu a menor intervenção humana
há tempos e, com isso, recuperou-se de maneira expressiva. Contudo, se de um lado houve
grande recuperação em razão da diminuição do descarte de resíduos pelas indústrias e
menor emissão de gases do efeito estufa, uma vez que a frota de carros também foi
reduzida, impactos negativos também foram observados. Com o foco principal dos
governos em conter o avanço da Covid-19 e em projetar medidas econômicas de
recuperação, a fiscalização diminuiu drasticamente. Por essa razão, o desmatamento nas
florestas tropicais aumentou exponencialmente, ocasionando um contrabalanço com
relação a redução na produção de resíduos pelo setor industrial. Além disso, em razão das
diretrizes de isolamento e quarentena durante a pandemia, cresceu de forma incrível a
demanda pela entrega de produtos o que, consequentemente, gerou aumento na produção
e descarte de materiais plásticos, principal matéria prima utilizada na confecção de
embalagens.
Outro ponto de atenção foi o descarte de máscaras e luvas, utilizadas pelos
cidadãos e principalmente por profissionais da saúde na busca pela mitigação do avanço
do SARS-CoV-2. E, para agravar a situação, ocorreu uma redução da reciclagem, uma vez
que a atividade foi basicamente interrompida em respeito às orientações de segurança para
contenção do vírus.
Sob essa perspectiva, considera-se, ainda, outras melhoras ambientais, como
na qualidade da água e vida marinha, porém, embora o balanço possa ser positivo, é
inviável a manutenção de um cenário de decrescimento que implique o enorme aumento
de desemprego e da pobreza como o que se vislumbra na prática.
Portanto, a partir do exposto, percebe-se que o presente trabalho analisou as
contribuições de Nicholas Georgescu-Roegen no estudo da economia e da ecologia,
compreendendo o pensamento econômico pautado em sistema isolado da natureza,
adentrando em questões como Lei da Entropia e processo produtivo, estudando correntes
de pensamento influenciadas pelas ideias do pesquisador romeno e enfrentando o dilema
da escassez dos recursos naturais frente ao crescimento econômico. Nesse sentido, esses
objetivos foram alcançados para responder o problema proposto: seria o decrescimento
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uma solução possível para o conflito entre economia e meio ambiente que perdura e se
acentua com o passar das gerações?
Isto posto, a hipótese inicial de, por exemplo, um decrescimento econômico
baseado na contração da produção econômica, é rejeitada quando esse cenário for
observado seguindo as métricas da atual pandemia. Isso ocorre, pois é inviável que o
decrescimento econômico seja a base para a recuperação e preservação ambiental se ele se
apresenta como um cenário acentuado de recessão, com tamanha contração do PIB e
aumento do desemprego. Afinal, nessas circunstâncias a humanidade continuaria
ameaçada, mas agora sob um viés econômico. Portanto, seria uma conjuntura insustentável.
Entretanto, vários dos efeitos observados se devem ao caráter único de um
contexto pandêmico, o que não significa que serão observados os mesmos resultados em
todos os tipos de decrescimento. Inclusive, o decrescimento defendido por Latouche,
Georgescu-Roegen e Herman Daly, apesar de diferentes em certos aspectos, mostram-se
semelhantes na seguinte orientação: trata-se de um decrescimento racionalizado, pautado
em parâmetros específicos. Em outras palavras, seria a substituição da ideia de
decrescimento a qualquer custo pela racionalização do decrescimento.
Sendo assim, o presente estudo propõe a continuidade do pensamento a
respeito da relação do homem com a natureza, no sentido de se observar que,
necessariamente, a menor intervenção humana traz bons resultados no que diz respeito à
recuperação e preservação ambiental, mas a contração da atividade econômica advinda do
planejamento humano precisa ser pensada e racionalizada, sob pena de prejuízo à
sobrevivência da espécie. Conclui-se, portanto, que a pandemia abriu caminho e
demonstrou a relevância da atuação humana para a resolução do problema ambiental, mas
questiona-se: quais serão os efeitos dessa pandemia na real mudança do comportamento
humano se os efeitos econômicos foram tão negativos?
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