
13  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

 

 

 

Stefano Cantoni Roussenq 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estado da arte nos estudos sobre Economia Ecológica no Brasil 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2020 

 



14  
 



15  

 

Stefano Cantoni Roussenq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estado da arte nos estudos sobre Economia Ecológica no Brasil 

 

 

 

 

 

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em 

Ciências Econômicas do Centro Sócio Econômico da 

Universidade Federal de Santa Catarina como 

requisito para a obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Econômicas. 

Orientador: Prof. Dr. Lauro Francisco Mattei 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2020 

 



16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  

Stefano Cantoni Roussenq  

  

O estado da arte nos estudos sobre Economia Ecológica no Brasil  

  
 

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de 

“Bacharel em Ciências Econômicas” e aprovado com nota 8,5 em sua forma final pelo 

Curso de Ciências Econômicas.  

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2020. 

 

   
 

__________________________________ 

Prof. Daniel de Santana Vasconcelos, Dr. 

Coordenador do Curso 

  

Banca Examinadora: 

  

   
 

_____________________________ 

Prof. Lauro Francisco Mattei, Dr. 

Orientador 

Universidade Federal de Santa Catarina 

  

  

_______________________________ 

Prof.(a) Liana Bohn, Dr.(a) 

Avaliador(a) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

  

   
 

____________________________ 
Prof.(a) Valdir Alvim, Dr.(a) 

Avaliador(a) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 



18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Beatriz e Julio, por sempre acreditarem. 

À Mônica, pelo amor que dá sentido a tudo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Professor Lauro Francisco Mattei, educador exemplar, que topou o desafio de orientar 

este trabalho, e com todo o seu conhecimento soube direcionar a pesquisa para um assunto 

que me trouxe enorme interesse em escrever. Com seriedade e empatia conduziu a 

orientação, sendo fundamental para dinâmica desta obra. 

 

Aos membros da banca, que aceitaram o convite para participar da análise do trabalho, e 

engrandeceram o resultado desta pesquisa. 

 

Aos técnicos administrativos do Curso de Ciências Econômicas, pelo importante auxílio 

sempre que necessário. 

 

Aos amigos feitos na UFSC, pelos inesquecíveis momentos que compartilhamos, e por 

superar juntos todas as dificuldades que estudar longe de casa impõe, tornando-se parte 

importante da minha vida.  

 

Aos amigos de república, com os quais a convivência cotidiana e as conversas foram um 

enorme aprendizado. 

 

Aos colegas de trabalho, pela companhia, apoio contínuo e aprendizado diário. Vocês me 

deram muita força nesse processo. 

 

A minha família, reduto de carinho nos momentos mais árduos dessa caminhada. Meu 

agradecimento é do tamanho da importância de cada um de vocês. 

 

Aos meus pais, agradeço em especial, pelo amor e apoio incondicional, em todas as etapas 

desta jornada e, acima de tudo, nesta fase final, inclusive nas revisões deste trabalho. O 

exemplo de garra e perseverança vindo de suas conquistas serviram de motivação para que 

esse sonho fosse concretizado. 

 

À Mônica, minha grande companheira, que com seu amor, carinho e atenção, fez com que 

tudo tivesse significado. Seu suporte, as leituras e revisões foram fundamentais para 

prosseguir e tornar isso possível, mesmo nos momentos mais difíceis. 

  



21  

 
 



22  

 

RESUMO 

  

Este trabalho teve como objetivo principal sistematizar o debate sobre a Economia 

Ecológica no Brasil. Iniciou-se o percurso pela Economia Ambiental Neoclássica e pelo 

Ecodesenvolvimento para, posteriormente, se chegar à formulação conceitual de Economia 

Ecológica. Observou-se que a Economia Ecológica no Brasil se constituiu de forma 

transdisciplinar e articulada a diversas teorias. Hoje está presente em inúmeros estados a 

partir de diversos grupos de pesquisa. A Economia Ecológica tem, assim, uma ampla 

participação de pesquisadores brasileiros, com forte vinculação à Sociedade Internacional 

de Economia Ecológica (ISEE). Ademais, nas produções teóricas recentes, destaca-se a 

discussão acerca da macroeconomia ecológica, da valoração ambiental dos serviços 

ecossistêmicos, do contraponto entre a economia ambiental e a ecológica e, por fim, do 

antropoceno. Conclui-se que, frente à urgência da temática ambiental, a Economia 

Ecológica não pode se eximir de uma discussão de acontecimentos econômicos, políticos e 

sociais do país e do mundo, com uma perspectiva transdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Economia Ecológica. Economia Ambiental. Desenvolvimento 

Sustentável. 
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ABSTRACT 

  

The present paperwork main purpose is to systematize the debate about the Ecological 

Economics in Brazil. It began with Neoclassical Environmental Economics, the 

Ecodevelopment, and finally, the conceptual formulation of Ecological Economics. It was 

observed that the Ecological Economics in Brazil is transdisciplinary and articulated to 

several theories. Currently, it is present in uncountable Brazilian Estates from diverse 

research groups. The Ecological Economy has a wide participation of Brazilian researchers, 

with a strong connection to the International Society of Ecological Economics (ISEE). 

Furthermore, in recent theoretical productions, it is highlighted the ecological 

macroeconomics discussion, the environmental valuation of ecosystemic services, the 

counterpoint between environmental and ecological economics, and, finally, the 

Anthropocene. To sum up, face the urgency of the environmental theme, the Ecological 

Economics cannot be exempt from a discussion of economic, political, and social events in 

the country and the world, with a transdisciplinary perspective.  

Keywords: Ecological Economics. Environmental Economics. Sustainable development. 
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CAPÍTULO I: TEMA, PROBLEMA E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade atual mostra que há uma grave crise civilizatória, sendo que o sistema 

econômico - a própria economia - da etimologia grega oikonomía, atos, administração de uma 

casa, organização, etc. e pelo latim oeconomĭa,ae, revela-se como um dos principais agentes 

dessa crise. Entendemos Economia como a ciência que examina os processos de produção, 

acumulação, distribuição e consumo de bens materiais. Segundo O’Connor (1989), a 

Economia seria um somatório de processos produtivos, ou seja, de bens de serviços dos quais 

os agentes econômicos possuem o controle. Entendemos a Ecologia - etimologia francesa 

écologie 'ecologia', este emprestado do alemão Ökologie, do grego oîkos, on 'casa' + grego 

lógos, ou 'linguagem' - como a ciência que se preocupa em saber como os organismos 

interagem entre si e com meio ambiente. Poderíamos dizer que as duas ciências deveriam 

trabalhar juntas dadas às suas raízes etimológicas serem as mesmas (MAY, 1998) - uma 

administra e a outra estuda a casa, porém o que vemos é a frequente dissociação metodológica 

dessas ciências. Segundo Odum e Barrett (2007), erroneamente muitas pessoas colocam 

ecólogos e economistas como adversários com posições opostas. Nesse contexto, de acordo 

com May (1998, p. 239-240), “a economia ecológica procura uma abordagem preventiva 

contra as catástrofes ambientais iminentes pregando a conservação dos recursos naturais 

mediante uma ótima que adequadamente considere as necessidades potenciais das gerações 

futuras”. 

A Economia enquanto ciência se relaciona com o ambiente natural de diferentes 

formas. Os debates acerca da relação entre meio ambiente e crescimento econômico e os 

resultados dessa relação com a crise que afetava a humanidade, intensificaram-se entre o final 

da década de 1960 e o início da década de 1970, principalmente nos países europeus. Assim, 

em 1968, a formação do Clube de Roma por especialistas de diversas áreas do conhecimento, 

juntamente a um grupo de pesquisadores do Massachussets Institute of Technology (MIT), em 

meio à discussão de temas morais, sociais, políticos, econômicos e ambientais, buscava 

entender de forma integrada a “interação complexa das variáveis”. Disso resultou a publicação 

da pesquisa “Limites para o Crescimento” (MEADOWS et al., 1972), que revelou a 

importância e urgência da discussão, na medida em que indicou os riscos do desenvolvimento 
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econômico ao meio ambiente. Em 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo, possibilitando 

um fórum de abrangência internacional para o tema (CORAZZA, 2005). 

O mais notório autor da Economia Ecológica, porém, publicou seu principal trabalho 

antes de os pesquisadores liderados por Meadows divulgarem seus resultados, ou da 

Conferência de Estocolmo. A referência se faz a Nicolas Georgescu-Roegen, matemático e 

estatístico de formação, porém com estudos em Economia em Harvard, junto a Schumpeter. 

Posteriormente, tornou-se professor de economia da Universidade de Vanderbilt (EUA) e seu 

livro The Entropy Law and the Economic Process (1971) foi um marco teórico para toda a 

discussão acerca dos fundamentos da economia conjuntamente às leis da termodinâmica. 

Segundo Martinez-Alier (1998, p. 45), a obra “foi o principal fundamento da crítica ecológica 

da ciência econômica convencional”. Nela, Georgescu-Roegen “vê a economia não como uma 

corrente circular ou espiral de valor de troca, um carrossel entre produtores e consumidores, 

mas como um fluxo entrópico de energia e matérias, que atravessa a economia” (Idem, p. 53). 

Naquele momento histórico preponderava a ideia de funcionamento da economia pelo 

viés neoclássico, que não adicionava em suas análises a problemática ambiental. Porém, dadas 

as crescentes pressões, a teoria dominante desenvolveu estudos para uma teoria ambiental 

neoclássica, que se divide em teoria dos recursos naturais e teoria da poluição (ANDRADE, 

2008). 

Segundo Silva (2003), a Economia dos Recursos Naturais surge da análise do 

pensamento econômico dominante acerca do uso do solo da água, da fauna e da flora, ou seja, 

de todos os recursos providos pela natureza, renováveis ou não, com enfoque microeconômico 

do uso ótimo destes, com ferramental matemático. Seu objetivo era um maior retorno 

financeiro com o menor custo, o que desconsiderava os impactos ambientais e a extinção de 

recursos. Conforme Andrade (2008), tal ramo da teoria ambiental neoclássica considerava o 

meio ambiente como mero provedor ao sistema econômico. 

Na década de 1980, ganhou destaque o viés da teoria da poluição, a qual é 

compreendida como externa ao processo de produção e consumo, tendo como objetivo que os 

preços dos produtos absorvam os custos ambientais de tais externalidades (MERICO, 1996). 

Nela, o meio ambiente funciona como recebedor dos rejeitos, que são tratados como 

externalidades negativas, e a análise se faz sobre os prejuízos gerados pelo processo, bem 

como dos mecanismos de controle (ANDRADE, 2008).   

Dadas as limitações desses modelos, ganhou consistência na década de 1980 a 

corrente sobre a Economia Ecológica, a qual é uma nova abordagem que objetiva superar 
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as anteriores, na medida em que inclui analiticamente diferentes perspectivas e avança para 

o uso sustentável das funções ambientais e suas inter-relações com o sistema econômico 

(MERICO, 1996). 

Dessa forma, a Economia Ecológica parte do pressuposto de que o processo 

econômico é também um processo físico e, por conseguinte, as relações físicas não podem 

ser escanteadas dos modelos de funcionamento da economia. Os atributos biofísicos 

(energia, matéria-prima) são necessários para o funcionamento da economia, porém são 

esquecidos nas análises econômicas quando não se faz a necessária conexão entre sistema 

econômico e ambiente natural (CAVALCANTI, 2004).  

Considerando-se a importância de tal articulação e a constituição da corrente da 

Economia Ecológica no mundo, buscamos com este trabalho sistematizar o processo de 

construção e as produções científicas sobre economia ecológica no Brasil.  

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo geral 

 

● Sistematizar o debate e a produção acadêmica sobre Economia Ecológica no Brasil, 

destacando o “estado da arte” dessa temática. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

● Sistematizar a trajetória teórica dos debates que conformaram os estudos sobre 

Economia Ecológica; 

● Descrever a trajetória e alguns dos principais debates sobre Economia Ecológica no 

Brasil; 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este trabalho constitui-se como uma pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório. 

De acordo com Gil (1989), a pesquisa bibliográfica é feita a partir de produções teóricas 

anteriores, seja de livros, artigos científicos ou de outras fontes disponíveis. 

Segundo Lakatos e Marconi (2008), a pesquisa bibliográfica abarca toda a 

bibliografia publicizada acerca do tema de estudo como revistas, livros, monografias, 
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material cartográfico, dentre outros. O objetivo é aproximar o pesquisador a todo o material 

produzido sobre a temática em debate.   

O caráter exploratório de pesquisa se alinha com tal modalidade, pois tem o objetivo 

de aproximar o pesquisador do problema para compreendê-lo de forma mais fidedigna e 

delimitada. Segundo Lakatos e Marconi (2008), o cunho exploratório busca formular 

questões ou problemas, a fim de familiarizar o pesquisador com um fato ou fenômeno, para 

formular hipóteses, formular e esclarecer conceitos, servindo de subsídio para pesquisas 

futuras. As descrições da pesquisa serão de viés qualitativo, com o objetivo de conceituar 

os diferentes campos da Economia e Ecologia como campo de estudo e suas interrelações.  

O desenvolvimento do estudo sobre Economia Ecológica no Brasil se deu a partir 

de livros, artigos científicos, monografias e teses, bem como do acesso aos dados e 

informações disponíveis eletronicamente no site da Sociedade Brasileira de Economia 

Ecológica (SBEE), em especial aos boletins da instituição e anais dos encontros que 

ocorrem bienalmente.  

Assim, conforme Gil (1995), inicialmente realizou-se uma leitura exploratória, a 

fim de identificar o interesse do material consultado para a pesquisa. Em seguida, realizou-

se a leitura seletiva, com o objetivo de se determinar a real utilidade do material. 

Posteriormente, foi feita a leitura analítica dos textos selecionados. Nessas etapas, foi 

possível adicionar ou subtrair textos, assim como reelaborar os objetivos de pesquisa. Por 

fim, a leitura interpretativa buscou relacionar a produção teórica com o problema em 

questão, ou seja, a evolução do debate sobre a Economia Ecológica na esfera das Ciências 

Econômicas no Brasil. 

  

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

No Capítulo 1 apresentou-se, de maneira introdutória, a temática da Economia 

Ecológica e sua construção histórica, destacando-se a relevância de conectar os estudos do 

sistema econômico com os estudos da ecologia. Ademais, foram expostos os objetivos da 

presente pesquisa, bem como a metodologia utilizada. 

No Capítulo 2 resgata-se o histórico das diferentes correntes de pensamento, 

apresentando a economia ambiental neoclássica, que se ramifica na teoria dos recursos 
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naturais e na teoria da poluição, no ecodesenvolvimento e, posteriormente, à temática da 

Economia Ecológica. 

No Capítulo 3 apresenta-se o percurso da Economia Ecológica no Brasil, os 

principais autores, bem como as discussões presentes no país nessa área do conhecimento. 
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CAPÍTULO II: O PERCURSO TEÓRICO RUMO À ECONOMIA ECOLÓGICA 

 

2.1 O HISTÓRICO DO DEBATE AMBIENTAL 

 

O início do debate ambiental, de forma mais abrangente, deu-se a partir da década 

de 1960. A percepção dos problemas ambientais gerados pelo crescimento econômico pós-

Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países industrializados, gerou uma 

preocupação maior quanto às questões ambientais. Diversos países, organizações não-

governamentais e populações afetadas pela poluição de rios, lagos e ar auxiliaram para que 

os movimentos ambientalistas emergissem e fosse dado o devido tratamento à temática 

ambiental. 

O ano de 1968 foi marcante para a ampliação do debate, com a criação do Clube de 

Roma e a convocação, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que se realizaria em 1972, em Estocolmo. 

Apesar de acontecimentos separados, ambos demonstravam a crescente preocupação com a 

discussão do uso dos recursos naturais, do crescimento ilimitado da economia e do aumento 

populacional. 

O Clube de Roma foi criado por iniciativa de alguns empresários e especialistas 

com o intuito de discutir o futuro do planeta e da humanidade. Uma pesquisa foi solicitada 

pela instituição a um grupo de cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

A linha de análise era o crescimento populacional, a consequente demanda por produtos e 

alimentos, e a incapacidade dos recursos naturais proverem a crescente produção, bem 

como a consequente poluição gerada. 

O resultado dessa pesquisa ficou conhecido como o Relatório Meadows, divulgado 

em 1972, que teve como lideranças os cientistas Donella H. Meadows e Dennis L. 

Meadows. Tal relatório defendia, através de complexos modelos computacionais, a 

necessidade de um “crescimento zero”, decorrente dos resultados alarmantes que os 

modelos previam. As conclusões do trabalho (MEADOWS et al., 1972, p. 23) são as 

seguintes: 

i. Se as atuais tendências de crescimento da população mundial - industrialização, 

poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais - continuarem 

imutáveis, os limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia 

dentro dos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio súbito 

e incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial. 

ii. É possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma condição 

de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. 
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O estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as 

necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e que 

cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar seu potencial humano 

individual. 

iii. Se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo 

resultado, em vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a 

trabalhar para alcançá-lo, maiores serão suas possibilidades de êxito. 

 

 

Considerado por muitos como catastrofista, o relatório foi fundamental para inserir 

no debate econômico a questão do desenvolvimento através de recursos naturais limitados, 

tendo o meio ambiente como questão central de forma institucionalizada mundialmente ao 

longo da década de 1970. Nele, discutiu-se a estagnação do crescimento populacional e 

industrial, decorrente do esgotamento dos recursos ambientais. Conhecido como tendo uma 

posição neomalthusiana, o relatório logo sofreu críticas das mais diversas partes. 

Por contrariar-se ao crescimento econômico sem fim, Meadows et al. (1972) 

receberam ataques dos defensores do crescimento contínuo, na figura de Robert Solow. 

Para o Nobel em Economia, os recursos naturais eram possivelmente substituíveis por 

outros fatores de produção - trabalho e capital reprodutível - além da crença que o 

desenvolvimento tecnológico seria suficientemente avançado para lidar com a escassez de 

matérias-primas (CAVALCANTI, 1998).  

Outro ataque veio dos países considerados em vias de desenvolvimento, ou países 

do Sul. Para os teóricos destes países, não seria aceitável, após todo o desenvolvimento 

industrial dos países desenvolvidos, retirar a oportunidades dos países pobres de vivenciar 

este momento econômico. Para este grupo, haveria a manutenção de um status quo em que, 

com a paralisação do crescimento, quem já era desenvolvido assim permaneceria; quem 

não era desenvolvido, igualmente, manteria-se subdesenvolvido. A apropriação do relatório 

pelos países ricos para esta ação, utilizando-se da temática ecológica, foi também um ponto 

fortemente abordado. 

Houve também autores que questionaram técnicas da montagem do modelo, 

pressupondo a homogeneidade do consumo de recursos, como energia e matérias-primas, 

para regiões do mundo em diferentes estágios de desenvolvimento. Ademais, foram 

apontadas arbitrariedades em muitas inter-relações do modelo.  

O relatório Meadows, assim, além de propor uma nova forma de analisar as 

questões urgentes da humanidade, através de uma metodologia recente de modelagem para 

a época, o System Dynamics, gerou uma ampla discussão, que manteve o passo dos 

movimentos ambientalistas que vinham se desenvolvendo desde a década de 1960, e 
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fortaleceu novas organizações, de cunho tanto estatal quanto não-governamental. Prova 

disso é a Conferência de Estocolmo, ocorrida meses depois do lançamento do relatório, 

oportunizando a ampliação das discussões. 

 

2.2 A ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE (NEOCLÁSSICA) 

 

Como vimos até agora, até idos dos anos de 1960 a questão ambiental não era 

levada em consideração dentro das análises econômicas. Dada a dominância na economia 

convencional da teoria neoclássica, entendia-se que o crescimento econômico era algo que 

não encontraria limites, nem mesmo do meio ambiente, pois os recursos naturais eram 

inesgotáveis, e o desenvolvimento tecnológico seria capaz de prover toda e qualquer 

expansão necessária no processo produtivo, mantendo os padrões de consumo do 

capitalismo vigente. Segundo Romeiro (2012, p. 73), “essa posição se apoia em duas 

premissas: (a) não há limites para o progresso científico/tecnológico aumentar a eficiência 

no uso de recursos naturais (eficiência ecológica); e (b) capital, trabalho e recursos naturais 

são perfeitamente substituíveis entre si”. 

O próprio crescimento econômico seria capaz de encontrar as soluções para 

quaisquer problemas que surgissem da falta de insumos. Ademais, estes, quando 

convertidos, não geravam resíduos, tendo aproveitamento completo de matéria e energia. 

Desta feita, tais externalidades (uso de recursos naturais e poluição) eram tópicos de menor 

relevância. 

O aumento substancial da demanda de recursos naturais para satisfazer o 

crescimento econômico e populacional do período pós-Segunda Guerra Mundial e o 

vislumbre de problemas decorrentes da interação econômica com os ecossistemas - sendo a 

primeira a principal origem de pressão sobre o segundo - fizeram com que a variável 

ambiental fosse incluída nas análises teóricas da economia neoclássica, dados os já citados 

movimentos ambientalistas que assumiam crescente importância, e a necessidade do 

posicionamento da teoria econômica vigente, como forma de manutenção do status quo. 

Assim, surgiram as bases conceituais para a construção teórica da Economia Ambiental. 

Dessa forma, novos autores agregaram diversos elementos aos trabalhos, 

ressaltando a importância da Economia Ambiental para o entendimento das questões 

emergentes à época. Para Mueller (1996), adicionou-se à observação econômica o princípio 

do balanço de materiais. Legitimou-se que há um processo com direção única e, no tocante 
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à energia, irreversível. Ademais que, em um mundo finito, estes processos podem levar à 

progressiva insuficiência de certos materiais. E ainda que, com o aumento do volume de 

resíduos e poluição decorrentes do sistema econômico, poderão ultrapassar a propensão dos 

ecossistemas de absorção, tendo como consequência direta a deterioração ambiental que, no 

limite, será capaz de gerar relevantes consequências locais ou inclusive globais. 

Ainda para Mueller (1996, p. 265), “a concepção apoiada no princípio do balanço 

de materiais exigiu que o processo econômico fosse visualizado como ocorrendo na forma 

de fluxos lineares e não mais circulares”. Tem-se, aqui, uma ideia de que a matéria e a 

energia têm a entrada no processo produtivo e o retorno ao meio ambiente, já degradados, 

em resíduos. Assim, pode-se observar que há o reconhecimento da extração de recursos 

naturais para este processo produtivo, bem como a degradação dos mesmos, originando a 

poluição. 

Destas considerações, apresentamos as duas teorias que fundamentam a Economia 

Ambiental Neoclássica e que trataremos nos itens a seguir: a Economia dos Recursos 

Naturais e a Economia da Poluição. 

 

2.2.1 A Economia dos Recursos Naturais 

 

Entende-se como recursos naturais todos aqueles componentes materiais de uma 

paisagem geográfica, que ainda não enfrentaram as transformações decorrentes do trabalho 

humano e cuja origem não depende da ação humana. Apesar disso, foi-se aplicado a estes 

recursos, tradicionalmente, valores de cunho social, econômico e cultural.  

Para Art (1998, p. 452), entende-se por recurso “a) componente do ambiente 

(relacionado com frequência à energia) que é utilizado por um organismo e b) qualquer 

coisa obtida do ambiente vivo e não-vivo para preencher as necessidades e desejos 

humanos”. Para o mesmo autor, recurso natural é “qualquer material fornecido por um 

ambiente que é utilizado pelos homens, como os combustíveis (madeira, carvão, etc), 

recursos minerais ou madeira de corte”. 

Posto o conceito do termo em si, ressalta-se como a utilização dos recursos naturais 

era feita na teoria econômica. Para Silva (2003, p. 33), vê-se que os recursos naturais:  

exerceram um papel central na análise econômica nos primórdios da formação da 

ciência econômica, evidenciado em diversos momentos: nas teses fisiocráticas, da 

segunda metade do século XVIII, sobre origem agrária do excedente, no alerta da 

escola clássica quanto ao possível comprometimento da expansão capitalista 

como decorrência da escassez de recursos naturais, percebido pelo desequilíbrio 
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entre o crescimento populacional e a oferta de alimentos, segundo Thomas 

Malthus, e pela redução da produtividade do trabalho agrícola - por escassez de 

terras férteis - e consequente queda do lucro, de David Ricardo, no início do 

século XIX. 

 

Na sequência do processo histórico, com o aperfeiçoamento tecnológico e a 

expansão dos limites geográficos, aliados à ascensão da teoria econômica por meio da 

escola neoclássica, agregaram-se na dissolução da relevância dos recursos naturais no 

escopo da análise econômica. Para Silva (ibid.), “a argumentação adotada foi a de que a 

abundância da maioria dos recursos naturais é tamanha que estes são economicamente 

gratuitos, não se convertendo, portanto, em bens econômicos e tampouco em fatores de 

produção”. 

O retorno dos recursos naturais aos estudos da teoria econômica se dá, como já 

citamos acima, com o advento das discussões acerca da temática ambiental, e no caso desta 

teoria, com estudos na década de 1970, resgatando alguns autores, como Hotelling em 1931 

com o artigo "The Economics of Exhaustible Resources". 

Assim sendo, tem-se a teoria dos recursos naturais como um campo da teoria 

econômica neoclássica que analisa o aproveitamento dos solos, dos minérios, da fauna e da 

flora, ou seja, de todos os recursos renováveis ou não, com o objetivo do “uso ótimo” para 

o funcionamento do sistema econômico. Esta abordagem, segundo Amazonas (2001, p. 28), 

“foi construída para tratar dos aspectos da extração e exaustão dos recursos naturais ao 

longo do tempo”. Ainda para o mesmo autor (p. 15), “consiste na otimização intertempora1 

do uso dos estoques de recursos naturais pelo desconto de seus valores futuros.” 

Tais recursos naturais podem ser classificados de duas formas, como detalha Silva 

(2003, p. 34), “sendo os solos, o ar, as águas, as florestas, a fauna e a flora são considerados 

recursos naturais renováveis [...]. Os minérios em geral e os combustíveis fósseis (petróleo 

e gás natural) são tidos não-renováveis [...]”.  

 Faz-se importante ressaltar que a definição supracitada carrega consigo algumas 

especificidades, que podem levar ao engano da análise, gerando confusão conceitual. Há a 

possibilidade de os recursos ditos renováveis sofrerem com a finitude, como os solos, a 

água e as florestas. Do outro lado, para a classe dos recursos exauríveis, pode ocorrer a sua 

substituição, decorrente do processo tecnológico e o seu propalado avanço, ou mesmo a 

descoberta de novas reservas, aumentando a quantidade disponível, que diminui o prazo de 

esgotamento dos recursos ditos não-renováveis, como o carvão e o petróleo.  
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 A análise mais aprofundada da Economia dos Recursos Naturais dá-se com o já 

citado trabalho de Hotelling, voltado a “tratar dos aspectos da extração e exaustão dos 

recursos naturais ao longo do tempo” (AMAZONAS, 2001, p. 28). A análise inicia-se, para 

o mesmo autor, a partir do “entendimento de que, uma vez que um estoque de recurso 

natural pode ser extraído hoje ou preservado para extração futura, a questão da utilização 

dos recursos naturais é um problema de alocação intertemporal de sua extração.” (ibid.). 

Assim sendo, dentro da Teoria dos Recursos Naturais temos a análise teórica do uso de 

cada um dos tipos de recursos, ou seja, uma teoria dos recursos renováveis e uma teoria dos 

recursos exauríveis, e ambas se utilizam do instrumental hotelliano. 

Para orientar esta escolha de utilização e melhor alocar os recursos, os preços destes 

devem progredir ao passo da taxa de desconto, que neste caso é igual à taxa de juros de 

mercado, determinando assim o nível “ótimo” de extração e maximizando as receitas 

obtidas no decurso do tempo, através do custo de oportunidade, que é entendido como o 

valor da segunda melhor escolha de uso de um capital, ou seja, o retorno que deixa de ser 

alcançado pela decisão de utilizar a primeira alternativa. Dessa forma, a conservação do 

recurso em seu estado natural não gera dividendos, porém o detentor do recurso será 

compelido a conservar se o valor crescer a taxas iguais ou maiores que a taxa de juros do 

mercado, que explica, assim, o custo de oportunidade. Caso isso não ocorra, tal detentor 

deve seguir com a extração dos recursos que possui. Temos assim a taxa ótima de extração, 

e todo este arcabouço é conhecido com a Regra de Hotelling. Usada principalmente para 

análise dos recursos exauríveis, a regra também pode ser aplicada aos recursos renováveis, 

adicionando a taxa de reposição (natural ou relativa à reciclagem) do recurso. 

Estes últimos, vale citar, têm como especificidade serem regidos por fenômenos 

biológicos, ou seja, a propagação de plantas e animais, o crescimento das árvores, seguem a 

dinâmica biológica. Conforme  Silva (2003, p. 49), “o estoque de recurso renovável não é 

fixo; ele cresce na medida em que apresenta condições de se expandir, porém sua expansão 

está submetida a um limite máximo que é definido pela capacidade de suporte do seu 

ecossistema”. 

Entretanto, mesmo renováveis, tais recursos podem incorrer em esgotamento e 

tornarem-se não-renováveis, por estarem situados em locais de uso comum, suscetíveis ao 

livre ingresso e, consequentemente, à apropriação privada. 

A questão fundamental que explica muito sobre a depleção dos recursos renováveis 

é a discrepância entre a dinâmica biológica, já explicada acima, e a econômica, que 
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estabelece o padrão exploratório dos recursos. Nessa dinâmica, o processo econômico 

impele para a redução de um recurso ao passo que sua taxa de extração ultrapassar, de 

modo recorrente, a taxa de crescimento do recurso. 

Tem-se, então, como crucial desafio da teoria econômica dos recursos naturais 

renováveis reconhecer qual a rota de aumento ou eliminação de uma população animal ou 

vegetal exposta a um dado grau de exploração. 

Porém, esta estrutura conceitual de Hotelling apresenta insuficiências frente à 

questão ambiental e a amplitude dos problemas decorrentes do uso dos recursos naturais. 

Para Amazonas (2001, p. 30), são apontadas as seguintes questões: “(a) a existência de 

monopólios e oligopólios; (b) a inexistência de mercados futuros ideais; (c) riscos e 

incerteza. [...] Aponta-se ainda o papel da tecnologia, cujos avanços fazem alterar toda a 

sequência de valores futuros.” O último ponto refere-se, substancialmente, ao conceito de 

backstop technologies, ou tecnologias de fundo, que são aquelas com capacidade de 

produção ou troca de um recurso natural a custo comparativamente alto, porém inesgotável. 

Ademais, o mesmo autor indica que: 

A Regra de Hotelling foi originalmente elaborada olhando-se para os recursos 

naturais privadamente extraídos e comercializados no mercado. Com isso, pode-

se perceber com certa facilidade como tal regra aplica-se mais claramente aos 

recursos ambientais quando no papel de matéria-prima, inputs para os processos 

produtivos. Os recursos ambientais utilizados como depositários de outputs 

poluentes, por sua vez, são normalmente bens públicos de livre acesso, sem um 

mercado que lhes determine seu preço, o que implica que a Regra de Hotelling, 

em sua expressão original, não tenha visado aplicar-se a estes. Com isso, a 

Economia dos Recursos Naturais vai configurar-se como uma segmentação do 

problema ambiental, como uma abordagem dos recursos ambientais apenas 

quando na função de inputs. Todavia, os problemas ambientais de outputs 

poluentes também são problemas intertemporais, com aspectos de exaustão, 

cumulatividades e irreversibilidades - o que se evidencia pela própria existência 

do problema da Sustentabilidade e da justiça com as gerações futuras 

(AMAZONAS, 2001. p. 32). 

 

A discussão acerca dos outputs poluentes, citada acima, faremos na sequência, 

com a abordagem do outro ramo da Economia dos Recursos Naturais, já apresentada como 

a Economia da Poluição. 

 2.2.2 A Economia da Poluição 

A Economia da Poluição consiste em um segmento direto da teoria neoclássica do 

bem-estar e dos bens públicos. Nas décadas de 1920 e 1930, o economista Arthur Cecil 

Pigou, em seu trabalho The Economics of Welfare, buscou distinguir os custos ou 

benefícios sociais e privados, levando-se em consideração que a atividade econômica 
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privada pode gerar tais custos e transferi-los socialmente. Para Andrade (2008, p. 10), a 

Economia da Poluição: 

Foca o meio ambiente – um bem público – na sua função de receptor de rejeitos, 

considerando a poluição como uma externalidade negativa. Busca também 

entender quais são os danos da poluição causada pelo meio ambiente e os custos e 

benefícios envolvidos na adoção de mecanismos de controle da poluição. Em 

última instância, a economia da poluição tenta apreender as implicações da 

poluição na geração da eficiência de Pareto. 

 

O escopo de análise é voltado, singularmente, aos bens públicos. O conceito que 

fundamenta a teoria pigouviana - e, consequentemente, o pensamento neoclássico tangente 

às questões ambiental - é o de externalidade. 

O termo “externalidade” se refere às falhas produzidas pelo funcionamento de 

mercado, ou seja, todo recurso ou serviço ambiental não incluído no mercado. O conceito 

foi desenvolvido a fim de corrigir ou compensar tais falhas. Esta conceituação decorre do 

entendimento que os bens públicos são não-exclusivos, ou seja, não há direitos de uso dos 

mesmos. Assim, quando um agente utiliza-se do bem público para seu benefício privado, 

ele pode gerar benefícios ou custos a outrem. Assim, estes custos ou benefícios serão 

externalizados socialmente (AMAZONAS, 2001, p. 19). 

 As externalidades podem ser positivas ou negativas, gerando benefícios ou custos, 

respectivamente. Considera-se como externalidade negativa os danos ambientais, tendo 

como base o meio ambiente sendo um bem público e de uso comum a todos os agentes. 

Assim sendo, explica o mesmo autor (p. 20) que “o agente privado se torna "poluidor" 

devido ao caráter de bem público dos recursos naturais lhe permitir não internalizar em suas 

obrigações tais custos sociais ambientais”. Com a criação destas externalidades, 

distinguindo os custos privados dos custos sociais, o montante concreto (privadamente 

criado) de poluição torna-se maior em relação à quantidade socialmente "ótima". 

Tem-se, então, duas quantidades distintas dos custos privados e sociais. Essa 

divergência confere, para a teoria econômica neoclássica, como uma falha de mercado, já 

que o mesmo não era uma correção do problema. Os instrumentos indicados para equivaler 

tais custos são os de taxação, através da autoridade ambiental, para internalizar ao causador 

da poluição os custos sociais. Aqui se encontra, no que buscou se referir à valoração das 

externalidades ambientais, o que Pigou propôs como o método “o poluidor paga”, o qual se 

tornou, além da base da teoria da poluição, um dos princípios básicos do direito ambiental. 
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Até a década de 1960, a teoria convencional neoclássica raramente considerava as 

externalidades ambientais. Julgava-se que as fontes de recursos naturais e de energia eram 

inesgotáveis no processo produtivo, desconsiderando o componente ambiental 

(MONTIBELLER-FILHO, 2008). Assim, a economia ambiental neoclássica pressupõe que 

toda externalidade possa receber uma valoração monetária para aquilo que é 

desconsiderado pelo mercado, a fim de que seja valorada e cessada a degradação dos 

recursos naturais. 

Já internalizar externalidades significa verificar os custos ou benefícios ocultos e 

destiná-los ao seu responsável. No caso das externalidades ambientais, a internalização 

implica um “mercado ecologicamente ampliado”. Assim, um problema que se coloca é 

como, em uma economia de mercado, imputar valor monetário a algo que não se expressa 

por um preço (MONTIBELLER-FILHO, 2008). 

Posto que forma teoricamente a Economia da Poluição, tem-se a seguir, 

sucintamente, as críticas ao modelo, sempre pondo como enfoque a questão ambiental: 

1) A teoria é associada aos receptores de outputs indesejáveis, e não aos inputs, que 

servem de matéria-prima ao processo de produção, e pertencem aos agentes 

privados ou são apropriados de forma privada. O uso, então, dos recursos naturais, 

não é considerado como um custo social; 

2) O estudo não é uma análise criada a partir dos parâmetros de sustentabilidade, com 

viés intertemporal, tendo uma visão estática dos acontecimentos; 

3) A forma como são determinados os valores dos custos e benefícios ambientais (as 

externalidades), dado que a economia neoclássica mensura os valores para todos os 

aspectos econômicos como manifestações das preferências dos indivíduos, o que 

não corrobora com as demandas da discussão acerca problemática ambiental. 

 

2.3 ECODESENVOLVIMENTO 

 

Decorrente da já citada ampliação dos debates acerca das questões ambientais no 

final da década de 1960, e com a construção de estudos e análises mais aprofundadas acerca 

de temas correlatos, surge um novo conceito, que carregava consigo uma crítica à economia 

vigente e sua busca exclusiva ao desenvolvimento econômico, o ecodesenvolvimento.  
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Mencionado pela primeira vez pelo secretário-geral da primeira Conferência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente, Maurice Strong, realizada 

em Estocolmo em 1972, tal conceito foi amplamente disseminado pelo economista Ignacy 

Sachs a partir de 1974. 

O ecodesenvolvimento, então, trata do desenvolvimento de um país ou região, de 

forma endógena, sustentado em sua própria capacidade, independente de fatores externos 

(MONTIBELLER-FILHO, 2008). Aliado a isso, para Sachs (1993), busca contestar a 

problemática da harmonização dos objetivos do desenvolvimento, tanto social quanto 

economicamente, com uma coordenação ecologicamente prudente dos recursos e do meio. 

Assim sendo, o conceito de ecodesenvolvimento constitui-se em um novo 

paradigma ou padrão normativo, propagando-se de forma alternativa às abordagens 

insuficientes na compreensão de uma realidade oscilante e complexa, mesclada aos 

fenômenos sociais, que não eram proeminentes no pensamento científico, tais como a 

questão ambiental e a exclusão social.  

Ademais, questiona o antropocentrismo existente nas análises da economia 

convencional, onde o homem é o referencial único. Ou seja, o meio ambiente está relegado 

à finalidade de fornecer recursos para a produção de bens, subalterna aos interesses 

econômicos. A valoração de tais recursos naturais se dá através do cálculo econômico, sem 

levar em conta os valores de uso, mas apenas os valores de troca.  

Os questionamentos ao antropocentrismo e o uso do cálculo econômico 

demonstram o enfoque com viés exclusivamente econômico do bem-estar social, através do 

crescimento pura e simplesmente econômico como objetivo, pressupondo uma melhora na 

condição de vida das pessoas, algo ilusório. Desta feita, tem-se o Produto Interno Bruto 

(PIB) como elemento conceitual de mensuração quantitativa da produção anual de um país. 

Porém, este valor exclui a deterioração do meio ambiente e as limitações para futuras 

produções. Tendo um crescimento da produção, através do aumento do PIB, tem-se o 

crescimento econômico, resultando em desenvolvimento econômico. Portanto, a 

implementação de políticas que visem o desenvolvimento busca exclusivamente o 

crescimento econômico, com aumento da produção. 

As correlações supracitadas se tornam mais tóxicas quando se analisam os países 

subdesenvolvidos, ou mesmo aqueles em vias de desenvolvimento, no que tange às 

sociedades destes países. A busca pelo estilo de vida e os métodos de produção encontrados 

em países avançados faz com que os países periféricos despendam boa parte de seus 
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investimentos na reprodução destes parâmetros, acatando exigências requintadas. Um 

grande estrato social fica excluído do atendimento às suas necessidades. 

Como vimos anteriormente, a definição de ecodesenvolvimento torna explícita a 

atenção às questões ambientais e sociais, equivalente às questões econômicas. Ademais, 

enfoca nas demandas da sociedade mais urgentes, que geram melhoria nas condições de 

vida, bem como tendo a cautela de conservar o meio ambiente e as chances de renovação 

da vida com qualidade para as gerações futuras. Tais comportamentos para questões deste 

tempo e do futuro (sincronismo e diacronismo) vão ao encontro do que diz Sachs (1981, p. 

14): “ Trata-se de gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e das 

gerações futuras a possibilidade de se desenvolver” (MONTIBELLER-FILHO, 2008). 

Considerando como escopo do conceito a preocupação com o futuro, inclusive com 

o planejamento das ações visando este espaço de tempo, correlacionando questões sociais, 

econômicas e ecológicas, sendo indispensável transformar a consciência social através da 

educação, relativa aos novos comportamentos necessários, Sachs (1981) caracteriza o 

ecodesenvolvimento como um projeto de civilização.  

Para sustentar isto, o autor já citado implementa as intituladas cinco dimensões de 

sustentabilidade do ecodesenvolvimento, a saber: sustentabilidade social, econômica, 

ecológica, espacial/geográfica e cultural. Detalhamos cada dimensão no Quadro 1. 

 

 Quadro 1. As cinco dimensões da sustentabilidade 

Dimensão Descrição Objetivos 

Sustentabilidade 

Social 

Fortalecimento do processo de 

desenvolvimento com um 

método de crescimento e de 

formação social. 

Maior igualdade distributiva da renda; 

Incremento dos direitos e da condição de 

vida; 

Redução da discrepância entre mais ricos e 

mais pobres; 

Desenvolvimento das necessidades materiais 

e não-materiais. 

Sustentabilidade 

Econômica 

Destinação e administração dos 

recursos de forma mais 

eficiente, além de um 

escoamento constante de 

investimento público e privado. 

Superação das condições desiguais entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

além dos em desenvolvimento;  

O êxito econômico se deve medir por dados 

com visão social e econômica ampliada, ao 

invés do reducionismo analítico da 

lucratividade microeconômica. 
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Sustentabilidade 

Ecológica 

Pode ser ampliada caso os 

objetivos sejam executados. 

Uso da tecnologia dos recursos naturais 

disponíveis para incrementar a capacidade 

planetária de volume; 

Restrição do uso dos combustíveis fósseis, 

bem como de produtos e recursos 

termináveis ou que deterioram o espaço 

natural; 

Limitação ao consumo, bem como à 

poluição, restringindo a produção de lixo e 

suas consequências, através da reciclagem; 

Contenção do consumo dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento; 

Busca por tecnologias limpas; 

Regularização dos parâmetros para uma 

maior proteção ambiental, com auxílio de 

outras esferas de poder  e conhecimento. 

Sustentabilidade 

Espacial/ 

Geográfica 

Excesso de pessoas em 

metrópoles; 

Devastação de nossos 

importantes ecossistemas; 

Investimento em projetos 

alternativos de agricultura, 

voltados ao manejo dos biomas 

e fomento técnico e econômico 

para as atividades;  

Destaque para novos processos 

industriais, utilizando-se das 

tecnologias e do potencial de 

indústrias com fontes 

renováveis; 

Proteção da biodiversidade 

através da ampliação de 

reservas naturais. 

Maior equilíbrio entre o campo e a cidade, 

com melhor partilha de territórios e da 

atividade econômica, de forma mais 

equânime. 

Sustentabilidade 

Cultural 

“Busca das raízes endógenas 

dos modelos de modernização e 

dos sistemas rurais integrados 

de produção”. 

“Processos de mudança [...] que respeitem as 

especificidades de cada ecossistema, de cada 

cultura e de cada local” (SACHS, 1993, p. 

27). 

   Fonte: Adaptado de Montibeller-Filho (2008)  

2.3.1 Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável 

 

Por tudo que vimos até o momento sobre o ecodesenvolvimento, surge uma nova 

proposta, que objetiva promover e gerar prosperidade e riqueza, bem como a qualidade de 

vida para a humanidade. Tal proposta é o desenvolvimento sustentável, conceito 

introduzido pela primeira vez em 1987, com a publicação do Relatório Brundtland, pela 

Comissão Mundial de Meio Ambiente da ONU, e que foi amplamente aceito a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (ECO-92), que preconiza a 

permanência do processo de globalização e de desenvolvimento histórico e econômico 

vigente. 
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A proposta defendida por muitos é caracterizada pelo controle econômico e político 

na utilização dos recursos naturais, para que estes não sejam esgotados ou degradados, 

tanto no curto quanto no longo prazo, preservando-os, para que as futuras gerações possam 

utilizá-los. Logo, com o desenvolvimento sustentável, propõe-se a manutenção e o bom 

funcionamento das paisagens naturais, conservando a diversidade social, biológica e 

ambiental, possíveis através da preservação dos serviços por elas prestados, sem 

questionamentos relativos ao prosseguimento crescente do desenvolvimento e crescimento 

econômico global. Efetivamente, trata-se de uma construção teórica de desenvolvimento 

econômico de base capitalista, que aceita a finitude dos recursos naturais e, desta forma, 

busca “satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 

atendimento às gerações futuras” (TASSARA, 2008, p. 69). 

 Analisando esta explicação, Montibeller-Filho (2008) aponta que o 

desenvolvimento vai além de crescer quantitativamente, na medida em que ele intervém 

qualitativamente nas relações do ser humano com a natureza. A ideia de sustentabilidade, 

por sua vez, pressupõe uma resposta à equidade intra e intergeracional. 

Apesar de se apresentar como uma nova proposta, uma nova leitura das 

necessidades daquele período, o conceito de desenvolvimento sustentável em muito se 

baseia ao de ecodesenvolvimento, havendo pontos convergentes entre ambos. Podemos 

listar como os mais visíveis à manutenção da biodiversidade, a equidade intergeracional, ou 

seja, a superação das diferenças sociais agora e para o futuro, e a superioridade do interesse 

público, e das funções políticas do meio ambiente, sobre a função econômica. 

 

2.4 TRANSFORMAÇÕES DO PENSAMENTO ECONÔMICO RUMO À ECONOMIA 

ECOLÓGICA 

 

Conforme Montibeller-Filho (2008), a abordagem neoclássica não inovou no que se 

refere à problemática do meio ambiente, apenas incluiu este nas suas tradicionais 

discussões, não conseguindo, com isso, alcançar a sustentabilidade socioambiental. 

As críticas à teoria econômica convencional e ao seu braço de análise das questões 

ambientais - Economia do Meio Ambiente - fundamentaram o desenvolvimento conceitual 

de estudos que alicerçaram a estrutura conceitual do que hoje é conhecido como Economia 

Ecológica. O novo campo de estudo diverge tanto da economia quanto da ecologia 

convencionais, segundo Constanza (1991), “em termos de amplitude de sua percepção do 
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problema e da importância que atribui às interações ambiente-economia. Ela leva essa visão 

mais ampla e mais longa em termos de espaço, tempo e partes do sistema a serem 

estudadas.”1 

Têm-se como precursores e responsáveis por estabelecer, através de seus trabalhos 

independentes, o que hoje é conhecido como Economia Ecológica, autores como Kenneth 

Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly, Robert Ayres, Allen Kneese e 

Howard Odum ainda que, à época, a expressão “Economia Ecológica” não fosse usada 

pelos mesmos (CECHIN, 2010). 

O principal nome, dentre os precursores é, sem dúvida, o de Nicholas Georgescu-

Roegen, e seu principal trabalho The Entropy Law and the economic process. O economista 

romeno, como demonstra Merico (1996, p. 14), “produziu um arcabouço teórico 

fundamental à análise da economia ecológica ao analisar, com profundidade, as relações 

entre entropia e processo econômico.”. Seu trabalho utilizou-se dos princípios físicos das 

Leis da Termodinâmica para explicar como o processo econômico age junto ao meio 

ambiente. Assim, do ponto de vista físico, o processo econômico é uma transformação de 

energia e de recursos naturais disponíveis (baixa entropia) em lixo e poluição (alta 

entropia). 

Com o aprofundamento da crise ambiental, verificou-se também a multiplicidade de 

autores e trabalhos acerca da temática ambiental, bem como também da Economia 

Ecológica. Juntaram-se aos autores citados acima, em diferentes momentos históricos desde 

meados da década de 1970, Ignacy Sachs, René Passet, Charles Perrings, Roefie Hunting, 

Salah El Serafy, Garrett Hardin, Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, Cutler 

Cleveland, Robert Constanza, Richard Norgaard, dentre muitos outros (CAVALCANTI, 

2010).  

Muitos destes citados fazem parte da lista de fundadores da Sociedade Internacional 

de Economia Ecológica (ISEE), inaugurada em 1989. O movimento se iniciou após um 

seminário em Barcelona, em 1987, onde se notou a necessidade de discutir o sistema 

econômico baseado na teoria neoclássica, com uma economia cada vez mais excludente, 

desigual e agressiva ao meio ambiente. Ademais, foram partícipes igualmente do workshop 

ocorrido após a primeira conferência da ISEE, em 1990, no Aspen Institute (Wye Island, 

Maryland, Estados Unidos). Este evento, que totalizou 38 cientistas das mais diversas áreas, 

                                                           
1 Tradução do autor. 
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gerou um livro (CONSTANZA, 1991), que sustenta o entendimento da Economia 

Ecológica e baliza seus objetivos (CAVALCANTI, 2010). 

Como se pode notar, a grande maioria dos cientistas relevantes da Economia 

Ecológica já citados são de origem europeia ou norte-americana. Porém, no evento 

fundador da ISEE, o Brasil estava representado pelo economista Clóvis Cavalcanti. 

Ademais, o país já contava posteriormente com alguns associados e, dada a relevância do 

movimento internacional e a necessidade de desenvolver no país a discussão que se fazia no 

âmbito ambiental, foi montado um projeto para estabelecer no Brasil uma coletividade com 

este fim. Sobre a Economia Ecológica no país, seu histórico e desenvolvimento, bem como 

os participantes deste movimento e os principais temas atualmente abordados, discorremos 

no próximo capítulo. 



33  

CAPÍTULO III: EVOLUÇÃO E TRAJETÓRIA DO DEBATE SOBRE ECONOMIA 

ECOLÓGICA NO BRASIL 

  

3.1-HISTÓRICO DA ECONOMIA ECOLÓGICA NO BRASIL 

 

No marco histórico da Economia Ecológica no Brasil, muitos autores a apontam 

como resultado da Conferência de Estocolmo de 1972 e, posteriormente a isso, a criação da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) em 1983, bem 

como a solicitação de um relatório sobre a temática, tendo sido elaborado o “Relatório 

Brundtland”, com o título de Nosso Futuro Comum em 1987, que apontava para o 

aprofundamento do conceito de desenvolvimento sustentável, teorizado a partir da década 

de 1970 e 1980, conforme iniciado na Conferência de Estocolmo. 

Após o relatório, situa-se como marco importante a Assembleia Geral da ONU em 

1988. Nesse momento, o Brasil se candidatou a sediar a II Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92, Rio-92 ou Cúpula da Terra).  

Tal conferência foi convocada com a finalidade de que as lideranças mundiais e a 

sociedade civil como um todo pudessem discutir os problemas urgentes de proteção 

ambiental e desenvolvimento socioeconômico enfrentados globalmente. Em suma, 

buscava-se fazer um balanço da Conferência de Estocolmo, dos resultados alcançados e das 

proposições que não foram executadas (FERRARI, 2014). 

Nesse momento histórico o Brasil também não ficava ileso a debates ambientais 

mundiais, acelerados por desastres ecológicos, como o derramamento do petroleiro Exxon 

Valdez, os vazamentos químicos de Seveso e Bophal e o acidente da usina nuclear de 

Chernobyl, bem como acontecimentos nacionais, como o aumento das queimadas na 

Amazônia, da seca no nordeste e o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Além disso, em 

1988 houve o assassinato do ambientalista Chico Mendes, figura conhecida 

internacionalmente pela luta contra os ataques que o ecossistema amazônico vinha sofrendo 

e na busca por direitos de uso da floresta de forma sustentável. 

Dessa maneira, na constituição histórica da Economia Ecológica no Brasil, muitos 

acontecimentos se confundem com a discussão ambiental ocorrida em outros países.  

Conforme Bursztyn e Persegona (2008, p. 18), “de uma maneira geral, o Brasil reproduz 
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um movimento que se dava em escala internacional, ao qual podemos denominar Era da 

Ambientalização”.  

O movimento ambientalista, de acordo com McCormick (1992), proporcionou três 

modificações significativas nos valores humanos: a constatação de que a humanidade 

depende de um meio ambiente natural saudável; a percepção de que o meio ambiente é 

controlado pela tecnologia, através das revoluções agrícola e industrial, impactando 

sobremaneira a natureza; e o questionamento dos modelos ortodoxos de desenvolvimento 

econômico - capitalista ou socialista - que nos países desenvolvidos gera produção e 

consumo impensados e nos países menos desenvolvidos coloca o desafio de repensar o 

modelo industrial como o mais efetivo para o desenvolvimento. 

No Brasil, tal movimento se iniciou com certo atraso em relação às manifestações 

nos Estados Unidos e na Europa. Apesar disso, foi no Brasil que o discurso ambientalista 

foi mais absorvido e desenvolvido em comparação a outros países da América Latina. 

Aqui, teve como uma das primeiras figuras de maior visibilidade José Lutzenberger, no Rio 

Grande do Sul, devido à criação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN) em 1971 (McCORMICK, 1992). Considerado por muitos como o primeiro 

ativista ambiental brasileiro, ele também lançou importante obras, como o Manifesto 

Ecológico Brasileiro: Fim do Futuro? (1976). Essa obra era, para Ehlers (1994, p. 69), 

“uma crítica severa aos problemas ecológicos causados pelo industrialismo, incluindo a 

agricultura convencional. [...] Além de criticar o modelo produtivo vigente, Lutzemberger 

propunha uma agricultura “mais ecológica” [...]”. 

O movimento ambientalista se valeu não só dos acontecimentos já citados, mas 

também da abertura política, da anistia - com o retorno de diversos exilados - e com o 

processo de redemocratização do país. Estes traziam na bagagem a experiência do contato 

com partidos verdes europeus, que ajudaram a desenvolver um viés ecológico no Brasil. 

Como exemplo, temos Fernando Gabeira, Carlos Minc e Lizt Vieira. Assim, o movimento 

se fortaleceu com o discurso ecológico no ambiente político nacional. Importante frisar que 

uma das figuras deste movimento ecológico presente na vida política da redemocratização 

foi Fábio Feldmann. Ele foi o responsável pela formulação do capítulo sobre meio ambiente 

da Constituição de 1988, tornando-a uma das mais avançadas em termos de legislação 

ambiental no mundo. Posteriormente, auxiliaria na institucionalização da Economia 

Ecológica no Brasil.  
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Tais acontecimentos antecederam a Rio-92 e explicaram a repetição, na escala 

brasileira, de acontecimentos internacionais. Além disso, a Rio-92 ajudou a fortalecer o 

movimento ambientalista e a gerar um ambiente de discussões. Tais elementos criaram o 

cenário para que o debate ecológico surgisse também no meio acadêmico.  

Notamos, porém, que a produção de trabalhos voltados à temática que aliasse a 

economia e o meio ambiente deste espaço temporal antes da Rio-92 eram escassos ou vagos 

quanto à correlação dos campos de análises entre si, como mostram os estudos de Vieira 

(1992) e Alonso e Costa (2002). Predominou até ali a discussão acerca do desenvolvimento 

sustentável, através da obra de Ignacy Sachs, Ecodesenvolvimento – Crescer sem Destruir 

(1986). 

Assim sendo, o somatório dos acontecimentos na década de 1980 e início da década 

de 1990 criaram um ambiente propício (e necessário) para a proliferação de trabalhos 

acadêmicos que discutissem a temática ambiental além das questões já postas. Veremos a 

seguir que o espaço de discussão desses trabalhos surgiria através do que viria a ser o 

marco institucional da Economia Ecológica no Brasil. 

 

3.2 INSTITUCIONALIDADE DO DEBATE DA ECONOMIA ECOLÓGICA NO 

BRASIL 

 

Foram muitos os movimentos que demandavam um arranjo institucional para 

ampliar e aprofundar as discussões acerca dos conceitos de economia e meio ambiente de 

forma conectada. Dentre eles, tem-se a criação da ISEE em 1989 e a Conferência da 

Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-1992, 

que reverberou o interesse de um número cada vez maior de cientistas brasileiros, das mais 

diversas áreas, a debater sobre a economia e seus efeitos, principalmente sobre o meio 

natural. 

Com o intuito de contribuir com o movimento internacional através de uma 

cooperação nacional, alguns associados brasileiros da ISEE - Clóvis Cavalcanti, Peter May 

e Ronaldo Serôa da Motta - observaram a relevância de fortalecer e expandir o ambiente de 

discussão dos temas abordados pela Sociedade Internacional no Brasil, agregando mais 

indivíduos e instituições. Assim, ocorreu em 1993 um seminário internacional e workshop 

intitulado “Economia Ecológica para o Desenvolvimento Equitativo” organizado pelo 
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Projeto ECOECO2 e coordenado por Peter May onde, segundo Cavalcanti (1998, p. 20), “se 

discutiu de forma sistemática, no Brasil, pela primeira vez, o sentido e a aplicabilidade de 

conceitos da economia ecológica”. Houve uma grande participação, ainda que da pouca 

divulgação do evento, indicando a necessidade conjuntural para este movimento ocorrer e 

se desenvolver.  

Ainda no ano de 1993, após este evento, a Associação de Economia Ecológica 

(ECOECO) foi criada e, primeiramente, sem vinculação com a ISEE. Decorrente do 

crescimento em nível internacional da mobilização em torno do debate e do fortalecimento 

institucional da ISEE, entendeu-se o quão significativo era a criação deste elo. Assim 

sendo, foi criada, em 1994, com sede no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de 

Economia Ecológica, “ONG (Organização não-governamental) sem fins lucrativos, 

interdisciplinar, com objetivos educativos e científicos, para divulgar conceitos de 

Economia Ecológica e fortalecer laços de cooperação e parceria com entidades afins no 

país e no exterior”. (ECOECO1, 2019). Transformou-se em uma filial regional da ISEE e, 

assim, formalizou a relação institucional e o compromisso entre ambas. 

No ano de 1994, um ano depois do evento acima citado, ocorreu um workshop em 

Pernambuco, sob a coordenação de Clóvis Cavalcanti, intitulado “A Economia da 

Sustentabilidade: Princípios, Desafios, Aplicações”, que visava aprofundar o debate, tendo 

a participação de importantes nomes tanto do cenário nacional quanto pertencentes à 

Sociedade Internacional. Este foi o primeiro grande evento sob responsabilidade da 

Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. 

Assim, no ano de 1995, foi realizado o I Encontro Nacional da Sociedade Brasileira 

de Economia Ecológica, na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Nos anos 

seguintes, acompanhou-se o desenvolvimento de novos eventos, mostrando o 

fortalecimento institucional da ECOECO, bem como a expansão do debate acerca dos 

fundamentos da economia ecológica como ciência no Brasil. Como exemplo, temos um 

segundo seminário realizado por Clóvis Cavalcanti, desta vez em Olinda, Pernambuco, em 

1996, reunindo notáveis economistas ecológicos internacionais, como Herman Daly, Joan 

Martínez-Alier, Darrell Posey, Salah El Serafy, dentre outros. Tanto o encontro em Recife, 

como este em Olinda, gerou os livros Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma 

Sociedade Sustentável e The Environment, Sustainable Development and Public Policy: 

                                                           
2 Projeto criado por Peter May, que visava promover a Economia Ecológica no Brasil, em resposta às 

proposições da Rio-92, no ano de 1993, com sede no Rio de Janeiro. Deste projeto, e com financiamento 

privado, surgiria a Associação de Economia Ecológica. 
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Building Sustainability in Brazil, organizados por Clóvis Cavalcanti (SOUZA et al., 2019). 

Já no ano de 1997, o segundo encontro nacional foi realizado na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo (SP), com a temática “A Economia Ecológica e seus 

Instrumentos e Políticas para uma Sociedade Sustentável”. 

Após as edições realizadas no estado de São Paulo, o evento mudou de frequência e 

de espaço geográfico. Os Encontros se tornaram bienais e em anos ímpares (enquanto os 

Encontros da Sociedade Internacional de Economia Ecológica seguem a mesma frequência, 

porém nos anos pares, o que viabilizou, dentre outros motivos, o grande número de 

cientistas brasileiros em tais eventos ao longo dos anos), e percorreram diversos estados do 

Brasil, conquistando uma abrangência nacional, como podemos observar no Apêndice B. 

Isso gerou um evidente incremento no número tanto de associados como de interessados 

nas pesquisas correlatas com a Economia Ecológica.  

 Com isso, desde então, foram realizados 11 edições do encontro nacional, tendo 

como temática a economia e a sustentabilidade. Ao longo dos eventos, pode-se observar a 

reincidência de certos tópicos, ligados às temáticas citadas anteriormente, como políticas 

públicas (tanto para o Brasil como para a América Latina), análise de ecossistemas 

específicos (Amazônia, Semi-árido), bem como de assuntos que estão na fronteira das 

discussões ambientais. Tem-se, como exemplo, o último evento, ocorrido em Campinas em 

2019, em que a discussão girou em torno do Antropoceno, assunto este que entraremos em 

detalhes no tópico seguinte. Em suma, podemos caracterizar esses encontros em que a 

preocupação central é a sustentabilidade, tendo a Economia Ecológica como parâmetro. 

 Os assuntos que, atualmente, encontramos com maior espaço de debate na literatura 

relacionada à Economia Ecológica no Brasil, serão discorridos com maiores detalhes no 

tópico a seguir.  

 

3.3 PRINCIPAIS TEMAS SOBRE ECONOMIA ECOLÓGICA EM DEBATE NO 

BRASIL 

 

Após a institucionalização da Economia Ecológica no Brasil, houve um aumento da 

produção acadêmica neste campo, dados os espaços fomentados para o debate, as 

oportunidades criadas através tanto dos eventos da ECOECO, bem como do espraiamento 

da discussão para os currículos tanto da graduação quanto, principalmente, dos programas 

de pós-graduação das universidades do país. 
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Entre as discussões principais da economia Ecológica, desde seu início no Brasil até 

o momento, alguns temas são preponderantes, quais sejam: os desafios da aplicação da 

economia ecológica para o desenvolvimento sustentável, para as políticas públicas, o 

ensino e pesquisa de economia ecológica, a Amazônia e políticas públicas para seu 

desenvolvimento sustentável, inovação e sustentabilidade, valoração dos serviços 

ecossistêmicos e pagamentos por serviços ambientais, institucionalidade ambiental em 

tempos de crise, macroeconomia ecológica (SAES; ROMEIRO, 2018) e o antropoceno 

(LÉNA; ISSBERNER, 2018). 

A discussão acerca do desenvolvimento sustentável dentro da economia ecológica é 

um tema de grande importância na formação e desenvolvimento do campo científico, 

conforme já abordado no item 2.3 deste trabalho. Cavalcanti (2010, p. 65) argumenta que 

“um denominador comum dos praticantes da EE reside na defesa do desenvolvimento 

(ecologicamente, mas também social e economicamente) sustentável.” Dessa forma, caso o 

processo não seja sustentável não haverá, efetivamente, desenvolvimento. Encontramos a 

menção ao desenvolvimento sustentável em diversas obras de autores da Economia 

Ecológica (CAVALCANTI, 1998; ROMEIRO, 2001, VEIGA, 2005; MONTIBELLER-

FILHO, 2008; CECHIN, 2010, ROMEIRO, 2012). 

No tocante à sustentabilidade, o ecossistema da Amazônia é exemplo de ambiente 

que se busca proteger, dada a importância do bioma em nível nacional e global, porém com 

a possibilidade de se extrair dele o sustento de diversas populações. Por seu tamanho, 

escala e importância, vemos a discussão tomar espaço em produções que citam o manejo 

florestal, a valoração ambiental dos serviços ecossistêmicos e o pagamento pelos serviços 

ambientais.  

 

3.3.1 Valoração Ambiental dos Serviços Ecossistêmicos 

 

Os ecossistemas naturais oferecem um conjunto de vantagens que auxiliam, direta 

ou indiretamente, a continuidade e o conforto dos seres humanos. Cita-se como tais 

vantagens as regulações de fluxos hidrológicos e climáticos, a conservação dos solos e da 

biodiversidade, os controles de doença e poluentes, o armazenamento e sequestro de 

carbono, as belezas das paisagens naturais, dentre outros. Ademais, segundo Costa (2008, 

p. 9), “esses benefícios associam-se ao reconhecimento de que os ecossistemas fornecem 

gratuitamente uma gama de serviços, que proporcionam as condições e processos que dão 
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suporte à vida”. A nomenclatura utilizada para estes serviços, enfim, é dada como 

ecossistêmicos. Este conceito se difundiu, principalmente, após a divulgação dos resultados 

da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005).  

Derivado dos serviços ecossistêmicos, temos os serviços ambientais.  Esses podem 

ser compreendidos como os proveitos ambientais gerados das interferências propositais da 

sociedade nos processos dos ecossistemas. Tal serviço evidencia-se pela produção de 

externalidades, isto é, efeitos positivos ou negativos das práticas de um indivíduo sobre 

outros, não refletidos nos sistemas de preços. Algumas das externalidades que podemos 

apontar são: sequestro de carbono ou liberação de gases do efeito estufa (GEEs), perda ou 

conservação da biodiversidade, proteção ou degradação dos corpos (COSTA, 2008; 

MURADIAN et al., 2010). 

Os serviços ambientais podem ser classificados em quatro tipos, segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU): serviços de suporte, de provisão, reguladores e 

culturais. Os serviços de suporte são aqueles que contribuem para o andamento de outros 

serviços ambientais. Os serviços de provisão advêm da aptidão que o ecossistema tem em 

fornecer bens e recursos. Os serviços reguladores são os que colaboram para o ajustamento 

das condições ambientais, através de processos naturais. E, por fim, os serviços culturais 

são oriundos da beleza que têm em si as paisagens e oferecem alegrias espirituais, emotivas 

e recreativas. Podemos observar através da Figura 1 que ela engloba as variedades de 

serviços ambientais, sobre o que dizem respeito e exemplos. Importante frisar que todos 

esses serviços são realizados e oferecidos pelo ambiente e não podem ser substituídos.    

Ademais, são sistêmicos, pois operam simultaneamente e relacionam-se entre si no 

interior do sistema ambiental. Reforça-se aqui a importância dos serviços ambientais, 

através da colocação de Rezende et al. (2016, p. 241) de que “a vida humana só é possível 

devido a existência desses serviços fornecidos pelos ecossistemas, eles estão no cotidiano 

mundial e se retroalimentam diariamente, incessantemente”. 

A despeito da importância dos serviços ambientais para a humanidade, as 

consequências das ações humanas nos ecossistemas têm gerado desequilíbrios e perdas dos 

serviços ofertados. Consequentemente, os serviços ambientais também são afetados. Costa 

(2008, p. 10) aponta tais consequências como “deterioração da cobertura vegetal, do solo e 

de fontes de água, redução na diversidade genética e mudanças climáticas, cujos efeitos 

comprometem o funcionamento do ecossistema e trazem perdas socioeconômicas para a 

sociedade”.   
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Figura 1: Tipos de serviços ambientais 

 

 Fonte: Rezende et al. (2016) 

 

Neste contexto, os mecanismos econômicos são um importante instrumento para 

direcionar, de maneira sustentável, as ações dos agentes econômicos e compartilham de 

uma maneira mais adequada os custos socioambientais. Há duas décadas, os Pagamentos 

por Serviços Ambientais (PSA), segundo Coudel et al. (2014, p. 6) “tornaram-se o novo 

paradigma da política ambiental, propondo conectar os atores que se beneficiam dos 

serviços ambientais com os que contribuem com o fornecimento de tais serviços”. Uma 

definição utilizada amplamente indica o PSA como "uma transferência de recursos entre 

atores sociais, que pretende criar incentivos para alinhar as decisões sobre o uso da terra 

(individuais e/ou coletivas) com o interesse social na gestão dos recursos naturais" 

(MURADIAN et al., 2010. p. 1205).  

No Brasil, temos um interessante histórico da execução dos PSA, sendo 

inicialmente executados não pelo governo federal, como ocorreu em países como Costa 

Rica e México, mas através de governos locais e ONGs. Um exemplo marcante da 

execução de PSA no Brasil foi o Proambiente, iniciado em 2000, que “consistiu em uma 

proposta de política pública para implantar um modelo novo de uso da terra, com base na 
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gestão dos recursos naturais, nos quais o PSA teria um papel importante no incentivo da 

transição” (COUDEL et al., 2014. p. 7). Posteriormente, encontramos outros modelos de 

projeto utilizando-se de PSA, como o Programa Produtor de Água (2001), voltado à 

gerência das bacias hidrográficas integradas, e o Fundo Amazônia (2008), “com o objetivo 

de financiar projetos de redução de emissões relacionados às mudanças de uso da terra na 

região amazônica” (COUDEL et al., 2014. p. 8), utilizando-se do mecanismo de 

compensação REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). 

Este mecanismo vem avançando ao passo que o arcabouço legal vem sendo construído, por 

iniciativa dos estados, pressão de movimentos sociais e interesse de governos e instituições 

internacionais em fomentar este mercado no país. Em 2010, já eram 80 projetos apenas nas 

regiões Sul e Sudeste, ligadas ao ecossistema da Mata Atlântica. No Programa Produtor de 

Água, citado anteriormente, após 12 anos já eram 20 projetos. 

Para a execução de um programa baseado em PSA, é fundamental que se tenha 

estruturado o processo para estimação dos valores a serem pagos por aqueles serviços. O 

arcabouço teórico amplo que analisa as formas de se valorar os ecossistemas faz com que 

haja influência de diversos campos do conhecimento na sua construção, sejam eles 

econômicos, filosóficos, culturais e religiosos. A valoração de tais serviços não é o único 

meio de se gerir corretamente um ecossistema e buscar a sustentabilidade, e está longe de 

ser o mais acessível, mas se torna cada vez mais importante para viabilizar a execução de 

políticas de PSA. Adiciona-se aqui, como fator de dificuldade, o fato de que alguns 

serviços ambientais não possuem valor de mercado correspondente.  

Para explicar acerca da ideia de valoração ambiental dos serviços ecossistêmicos de 

forma monetária, Romeiro (2012, p. 23) avalia que “a economia ecológica difere da 

economia ambiental na medida em que parte de uma avaliação ecossistêmica mais 

cuidadosa, o que lhe permite discernir serviços ecossistêmicos que de outro modo 

passariam despercebidos.” Ou seja, busca analisar a partir de padrões ecológicos mais 

semelhantes possíveis da complexa realidade ecológica. Para Andrade (2010, p. 87), caso 

ocorra em “conjunto com instrumentos financeiros e arranjos institucionais que permitam 

aos indivíduos capturar o valor dos ativos dos ecossistemas, o processo de valoração pode 

conduzir a efeitos favoráveis em termos de gestão sustentável do capital natural”. 

Complementa o mesmo autor (p. 88), detalhando que “a valoração se mostra como um 

importante instrumento para a preservação ambiental e para o reconhecimento/aceitação da 
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dependência humana em relação aos fluxos de serviços ecossistêmicos e da necessidade de 

se preservá-los, tendo como orientação básica o uso sustentável dos mesmos”. 

Segundo Andrade e Romeiro (2013), o atrativo pela discussão acerca da valoração 

de serviços ecossistêmicos vem crescendo notadamente. A análise em estudos sobre este 

tema é usualmente realizada se utilizando do arcabouço teórico neoclássico. Isso ocorre 

pela pouca colaboração de outras correntes de pensamento que são um contraponto à 

economia neoclássica, como a Economia Ecológica.  

Um dos grandes desafios para realizar a valoração é ampliar o escopo de análise, 

retirando o sentido utilitarista de se ter preços de mercado como balizamento, com a 

dimensão econômica sendo o único viés levado em consideração. Dentro do que se propõe 

a Economia Ecológica, tendo como objetivos a escala sustentável, a justiça social e a 

eficiência econômica, faz-se necessário incluir na esquematização outros objetivos. Os 

autores ressaltam a importância de valores não econômicos para oferecer um maior alcance 

da valoração.  

Ademais, Andrade e Romeiro (2013) apresentam bibliografias que discorrem de 

forma crítica sobre a prática da valoração de serviços ecossistêmicos, demonstrando 

lacunas práticas que geram limitações na execução da metodologia. Citam-se as questões 

de justiça social para repasse dos recursos aos agentes, bem como os fundamentos 

metodológicos na prática da valoração e a falta de informações mais subjetivas relativas aos 

resultados das valorações. Além disso, faz-se a crítica referente ao Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), que é realizado em uma concepção microeconômica para valorar os 

serviços. Porém, há a exigência de que tal processo tenha uma estrutura mais abrangente, 

em que a valoração dos serviços ecossistêmicos seja realizada em um cenário 

macroeconômico, que abarque todo o capital natural. Continua ressaltando a complexidade 

deste capital natural e a extração de seu valor, em consequência de sua natureza sistêmica.  

Em suma, os autores apresentam três problemas na prática recorrente da valoração 

de serviços ecossistêmicos: i. foco na dimensão econômica e a pressuposição implícita de 

que as predileções são apreciadas pela capacidade financeira dos agentes; ii. hipóteses 

impróprias sobre a conduta dos agentes econômicos; iii. desprezo acerca da complexidade 

dos processos ecológicos e suas correlações, o que concede um caráter reducionista da 

valoração. 

Na segunda parte do artigo, os autores desenvolvem a análise da valoração dos 

serviços ecossistêmicos através da abordagem econômico-ecológica, que tem como 
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características ser dinâmica, dada a análise intertemporal dos serviços, bem como integrada, 

pois vai além da dimensão econômica da valoração dos serviços ecossistêmicos. A 

abordagem se distingue também por considerar a sustentabilidade ecológica e social como 

objetivos da valoração. 

 

3.3.2 Contrapontos entre Economia Ambiental e Economia Ecológica  

 

A economia da sustentabilidade coloca o problema de alocação intertemporal de 

recursos entre consumo e investimentos por agentes econômicos de modo a aumentar sua 

utilidade. O Estado interferiria apenas para corrigir falhas de mercado, devido aos serviços 

ambientais serem bem públicos. Assim, com a escassez de serviços ambientais seria 

alcançada a eficiência de alocação de recursos. A economia política da sustentabilidade 

discute, então, a distribuição intertemporal de recursos naturais finitos e considera as 

limitações para seu uso, diferente do que propõe a economia convencional (ROMEIRO, 

2018).  

 A Economia Ambiental (neoclássica) considera que os recursos naturais não 

colocam limites à expansão da Economia e, portanto, entende tais recursos como infinitos. 

Assim, a ampliação dos limites ambientais ao crescimento se devem, nessa perspectiva, aos 

mecanismos de mercado e a ausência que leva facilmente à elevação do seu preço. Por 

outro lado, na Economia Ecológica, principalmente através de Georgescu-Roegen, discute-

se a irreversibilidade da influência humana no ambiente natural e os limites da teoria 

econômica, decorrente da Lei da Entropia (ROMEIRO, 2018), sendo que a abordagem 

convencional da produção, que fundamenta as teorias de crescimento econômico, viola as 

leis da termodinâmica, em especial a lei da entropia (CECHIN, 2018). Georgescu-Roegen 

defende que a vida econômica se alimenta de energia e matéria de baixas entropias, e gera 

como subprodutos resíduos de alta entropia. 

Cechin (2018) explica que um dos principais problemas da abordagem convencional 

da produção está na redução do processo a uma questão de alocação. Com isso, ignora 

limites e compreende que o fluxo de recursos naturais poderia facilmente ser substituído 

por capital. Tal substituição ocorreria ao se verificar que um fator de produção está mais 

escasso - e mais caro - que os outros. Assim, se um recurso natural fica mais caro, sua 

participação no processo produtivo é reduzida.  
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O autor afirma que as duas maiores distorções da abordagem convencional seriam, 

portanto, “ignorar o fluxo inevitável de resíduos e apostar na substituição sem limites dos 

fatores” (CECHIN, 2018, p. 39). Dessa maneira, a teoria ambiental convencional do 

processo produtivo deturpa o sentido de sustentabilidade ambiental. A economia ecológica, 

em oposição, percebe que os meios de produção e o patrimônio natural são 

complementares. 

Pode-se dizer que a economia convencional tem um otimismo tecnológico que se 

contrapõe às teses “céticas” dos principais teóricos da economia ecológica. A proposta da 

economia ecológica consiste na “prosperidade sem crescimento” e “decrescimento” 

(CECHIN, 2018). 

O autor afirma que: 

 

O crescimento econômico não ocorre no vazio. Muito menos é gratuito. Ele tem 

um custo que pode se tornar mais alto que o benefício, gerando um “crescimento 

antieconômico”, ideia sem sentido para qualquer economista convencional. Trata-

se de uma fronteira intransponível: por recusar esse reducionismo, a Economia 

Ecológica considera que o crescimento possa ser econômico e antieconômico 

(CECHIN, 2018, p. 33). 

 

 

A economia convencional desconsidera o fato de que o problema ecológico se dá 

devido a uma falha metabólica socioambiental. Já a Economia Ecológica está atenta aos 

limites ecossistêmicos e “não se ilude quanto à possibilidade de o sistema econômico 

aumentar indefinidamente em tamanho, em termos físicos” (CECHIN, 2018, p. 50). 

O crescimento econômico medido pelo Produto Interno Bruto (PIB) é questionado 

pela Economia Ecológica e nem sempre ele é mais benéfico que custoso para a sociedade, 

sendo que o aumento da produção e do consumo podem ser antieconômicos. Esta métrica 

refere-se especificamente ao crescimento econômico, sendo uma convergência da análise 

macroeconômica para assuntos relativos à ampliação material do sistema econômico. 

A Economia tradicionalmente se ocupou da alocação de recursos e da repartição de 

renda. A Economia Ecológica, em contraponto, teve como fundamento a questão do 

tamanho físico da economia em relação ao ecossistema em que está inserida (escala), algo 

negligenciado pelas abordagens convencionais. Com esse foco, a Economia Ecológica 

compreende que existe uma escala de referência, além da qual o aumento do sistema 

econômico passa a implicar mais prejuízos do que benefícios (CECHIN, 2018). 
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3.3.3 Macroeconomia Ecológica 

 

A necessidade de considerar as restrições ecossistêmicas ao crescimento econômico 

coloca como indispensável se pensar uma macroeconomia ecológica com o objetivo de 

estruturar políticas econômicas que promovam um desenvolvimento socioeconômico que 

respeite os limites ecológicos (ANDRADE; VALE, 2014). O campo de estudos, 

desconhecido da grande maioria de economistas brasileiros, objetiva um contraponto à 

macroeconomia convencional, esta última ditada pela busca incessante do crescimento 

físico do sistema econômico, sendo medido através do PIB.  Além disso, busca transpor os 

propósitos tradicionais da macroeconomia - estabilidade financeira, obtenção e manutenção 

do nível alto de emprego e diminuição da disparidade da renda e da riqueza, para considerar 

os limites ecossistêmicos do sistema econômico (ROMEIRO et al., 2018). 

O início da macroeconomia ecológica encontra-se na interpretação prévia da análise 

da economia ecológica, em que o sistema econômico, que é aberto, está incluso no 

ecossistema global, um sistema maior e fisicamente fechado. O primeiro é totalmente 

dependente do segundo. Encontra-se aqui uma contradição com a economia ambiental 

(neoclássica), que indica o sistema econômico como separado, sendo objeto integral da 

análise, que se amplia demasiadamente, sem qualquer imposição de limites ou sem gerar 

qualquer consequência prejudicial ao sistema (ROMEIRO et al., 2018). 

Dentro da estrutura teórica econômico-ecológica, há três elementos centrais - 

macroeconomia ecológica, contabilidade verde e modelagem econômico-ecológica - que 

concentraram, desde o início da Economia Ecológica, as mais relevantes linhas de 

investigação. Apesar de haver menção à necessidade de uma macroeconomia ambiental já 

nos primórdios da Economia Ecológica, encontrada em artigo de Herman Daly (1991a), em 

que o autor apontava, dentre outras coisas,                                                                                                                                                                                                                             

a falta de um contraponto paradigmático macroeconômico que se fundamentasse nos 

pressupostos econômico-ecológicos, foi apenas em decorrência da crise econômica de 

2007-2008 que houve uma grande dedicação dos economistas ecológicos ao 

desenvolvimento de uma macroeconomia ecológica. 

Assim sendo, verifica-se que o empenho na elaboração deste campo de estudo tem 

enveredado para duas linhas. A primeira é de investigar e estruturar duas iniciativas, que 

sugerem uma sociedade pós-crescimento – a condição estável e o decrescimento. A 
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segunda compreende a construção de modelos macroeconômicos que possam englobar as 

relações entre variáveis econômicas e ambientais e que lidem à escala do sistema 

econômico.  

Para isso, busca-se apresentar métodos “que levem à estabilização dos níveis de 

consumo material/energético per capita nos países já desenvolvidos e, no caso dos países 

em desenvolvimento, políticas que tornem mais eficiente ecologicamente o ainda 

necessário crescimento desse consumo”. (ROMEIRO et al., 2018. p. 229). Faz-se 

necessário evidenciar como os processos naturais e a consequente geração de resíduos, 

além dos danos ambientais, têm influência na macroeconomia, alterando a dinâmica de 

elementos como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de inflação e o 

desemprego. 

A economia é um “subsistema de um ecossistema global finito” (SAES; 

ROMEIRO, 2018, p. 144) e, assim, a produção econômica não pode aumentar de modo 

indefinido. A visão de que o sistema econômico, que é aberto, está inserido neste sistema 

maior, que é fechado, torna-se o foco inicial de análise da macroeconomia ecológica, ou 

sua própria origem.  

 Há que se considerar uma limitação de recursos e de geração de resíduos. Assim, 

não é o aumento do consumo que faria o sucesso da economia, pois é necessária uma 

redução dos “fluxos de energia e matéria dos processos produtivos (throughput)” (p. 145). 

Pelo contrário, é a qualidade e complexidade do estoque de capital que implica em sucesso 

e o objetivo consiste em manter estável o estoque, com o mínimo fluxo de throughgput.  

O avanço da economia ecológica até o início dos anos 2000 se detinha 

principalmente aos aspectos microeconômicos, havendo uma brecha de análise econômica 

e social no caso de transpor a crítica ao aumento da atividade humana para termos 

macroeconômicos.  Além disso, tanto a teoria quanto a observação indicavam que tal 

transposição seria fracassada, dado que o menor crescimento econômico resulta em 

desemprego, pobreza e desigualdade social. Assim, havia um desafio de considerar uma 

escala sustentável para a economia (SAES; ROMEIRO, 2018).  

Ademais, a macroeconomia ecológica não pode se restringir a analisar apenas os 

elementos que geram depleção do meio ambiente, como a extração de recursos naturais e a 

gestão de resíduos. Assim sendo, o escopo de análise se amplia para processos que 

influenciam, em maior ou menor escala, os impactos ambientais e os elementos que 
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mobilizam o sistema econômico (financeiro, monetário, comércio, produtivo), para o 

desenvolvimento de modelos que sejam mais convenientes à nova realidade. 

No que tange à produção brasileira, como já citamos anteriormente, o estudo da 

macroeconomia ecológica ainda é muito incipiente, com poucas produções que aprofundam 

a análise macroeconômica com viés ecológico. Dado o espaço de tempo de pouco mais de 

uma década de um enfoque maior dado a este elemento da economia ecológica, não 

podemos observar algo diferente do que um cenário ainda embrionário nas pesquisas e 

publicações. 

Encontramos como trabalho de investigação inicial a dissertação de Saes (2013), 

que discorre sobre a estruturação teórica da macroeconomia ecológica, de forma 

abrangente, cobrindo os pressupostos da economia ecológica, estabelecidos como 

sustentáculo lógico da construção de uma nova macroeconomia, bem como discute a 

questão do crescimento econômico e constrói uma crítica sobre este fator e suas 

consequências dentro do cenário econômico. Ademais, apresenta propostas que, à época, 

indicavam caminhos para se buscar uma economia sem crescimento - a condição estável e o 

decrescimento, que perduram até hoje - além de modelos macroeconômicos que 

correspondiam às demandas econômico-ecológicas. 

No artigo de Andrade e Vale (2014), encontramos um avanço no que tange às 

políticas econômicas apresentadas para a construção de uma macroeconomia que lide com 

as limitações dos ecossistemas, em especial quando se analisa a questão da escala da 

economia. Partindo da ideia de “fronteiras planetárias”, termo que referencia os limites 

biofísicos do planeta, os autores discorrem sobre o quanto as transgressões humanas a estes 

limites podem gerar modificações ambientais súbitas e irreversíveis, tendo efeitos 

potencialmente catastróficos em escala global. Dado que os processos ecológicos são 

complexos e não-lineares, a incerteza das consequências da atividade econômica demanda 

estudos mais completos sobre o quanto a escala humana pode avançar. 

 Na sequência, o artigo aborda a macroeconomia ecológica como construção 

necessária, tendo como pressuposto que “a consideração da visão econômico-ecológica e 

dos limites à expansão física do sistema econômico implica a adoção de um arcabouço 

teórico que considere explicitamente as restrições ecossistêmicas ao crescimento 

econômico.” (ANDRADE; VALE, 2014, p. 74). Ainda, aponta como finalidade para este 

novo campo de estudo refletir e recomendar políticas econômicas que propiciem o 

desenvolvimento socioeconômico inserido na perspectiva das limitações ecológicas. São 



48  

apresentadas três discussões fundamentais dentro da macroeconomia ecológica, sendo uma 

a “condição estável”, desenvolvida por Herman Daly (Daly, 1991b; Czech & Daly, 2004), a 

“prosperidade sem crescimento”, de Tim Jackson (Jackson, 2009), e a modelagem 

macroeconômica de Peter Victor (2009).  

Das duas primeiras, são extraídas propostas de política econômica para atingir uma 

economia nos moldes propostos por ambos os autores. Dentre as principais propostas, 

destacamos a reforma tributária ecológica, com taxação ampliada das atividades poluidoras 

e degradadoras, e redução sobre trabalho e renda; reduzir drasticamente a desigualdade de 

renda, com limites mínimos e máximos; estabilização do número de habitantes do planeta, 

com planejamento familiar nos países subdesenvolvidos; ampliação da disponibilidade de 

emprego, com redução da jornada de trabalho; novos índices de mensuração econômica, em 

contraponto ao PIB; participação massiva do Estado na busca pela erradicação da pobreza, 

educação e saúde universal, regulação da mídia comercial, combate à obsolescência 

programada; reformulação das contas nacionais, reorganização dos investimentos na 

economia e maior regulação dos mercados financeiros, controle da oferta de moeda e 

orientação à maior poupança por parte também da iniciativa pública. 

Da terceira discussão, verificam-se as consequências, através da simulação 

computacional, da inserção de variáveis como a redução da pobreza e a distribuição de 

renda, em modelos macroeconômicos tradicionais. Foi alcançado, após as simulações, 

alguns modelos que sugerem ser possível a adoção de políticas alinhadas com ideais da 

macroeconomia ecológica. 

Em Saes e Romeiro (2016) observamos, além da breve, porém ampla, apresentação 

do surgimento da macroeconomia ecológica e sua construção teórica, uma retomada 

histórica de alguns trabalhos que antecederam a escalada deste campo de estudo. Os autores 

citam a adaptação do modelo IS-LM tradicional à adição de uma curva EE (equilíbrio 

ambiental), que determinava uma escala sustentável. No entanto, dada a crise financeira de 

2008, havia a exigência de se discutir políticas econômicas, a fim de assimilar melhor o 

funcionamento do sistema financeiro e contrapor o arcabouço teórico equilibrista 

neoclássico.  

Dessas críticas e questionamentos, surgiu uma ponte para com as discussões 

realizadas pelos pós-keynesianos. Segundo Saes e Romeiro (2016, p. 28), “ao criticar as 

abstrações e simplificações da abordagem neoclássica, ambos estavam preocupados em 

explicar uma realidade complexa, cujos processos econômicos e ecológicos são incertos e 
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irreversíveis”. Tal relação apresentava uma grande divergência, que seria a crença de 

crescimento ininterrupto da economia por parte dos pós-keynesianos, rejeitando que o 

subsistema econômico faz parte do ecossistema do planeta. 

Os autores finalizam com a análise de trabalhos que avançam no desenvolvimento 

de uma macroeconomia ecológica com a inclusão de análises macrodinâmicas pós-

Keynesianas, incluindo as incertezas não-probabilísticas inerentes à economia ecológica, 

bem como a especificação de uma escala para a economia, tendo os modelos agora 

variáveis ligadas aos limites biofísicos. 

 

3.3.4 Antropoceno 

 

O termo “Antropoceno” foi cunhado por Paul Crutzen e Eugene Stoeme com a 

intenção de demarcar o fim da estabilidade climática (BARCELOS, 2019). Assim como 

seus correlatos “capitaloceno, ocidentaloceno, tecnoceno, growthoceno, carboceno3” ou 

“Chthulhuceno” (HARAWAY, 2016), é usado para descrever o momento histórico em que 

a espécie humana, por modificar os parâmetros biofísicos do planeta, tornou-se equivalente 

a uma força geológica.  O termo surgiu em um contexto científico quando pesquisadores de 

diversas áreas se dedicavam às mudanças e interações globais de responsabilidade humana 

que afetam o “Sistema Terra” (LÉNA; ISSNERNER, 2018). Assim, alguns especialistas 

consideram o Antropoceno como uma nova era geológica. 

Os autores assinalam para a importância de questionar o conteúdo conceitual, bem 

como a sua relevância para a compreensão da situação planetária e adoção de políticas 

globais. Nesse sentido, o conceito surge na medida em que se propõe uma visão global. A 

questão climática, por ser global e não se reduzir a impactos locais, representa uma “síntese 

das ameaças que pairam sobre o futuro da humanidade e das formas complexas de vida” 

(LÉNA; ISSNERNER, 2018, p. 203). 

Alguns historiadores ecomarxistas, por sua vez, consideram inadequado o termo, na 

medida em que a situação global atual não se deve à humanidade, mas a pequenas regiões 

do planeta e a um sistema econômico específico. Por outro lado, outros historiadores 

argumentam que a espécie humana se tornou uma força geológica e que o ser humano 

                                                           
3 A diversidade de terminologias se deve a uma busca de contemplar ora as causas, ora as consequências da 

crise (BARCELOS, 2019). 



50  

sempre influenciou seu meio, necessitando também se adaptar a ele e recentemente tal 

influência modificou os ciclos biogeoquímicos do planeta, repercutindo no clima. 

Assim, Léna e Issnerner (2018) questionam como cada país contribui para a 

produção do Antropoceno, se seria quando as emissões de gases de efeito estufa 

ultrapassam a média mundial, sendo que a emissão de gases e o desaparecimento de 

espécies contribuem para o aquecimento global. Seria necessária uma drástica 

transformação no tipo de governança global, de modo a fazer uma redistribuição dos 

direitos de acesso às fontes de energia e matérias-primas. 

Na discussão do antropoceno, vem sendo emergente e central a questão dos limites 

planetários e da ação humana. As gerações contemporâneas costumam associar a 

emancipação com o consumo material crescente, com tempo e recursos ilimitados. Por 

outro lado, pesquisas científicas descrevem um planeta finito, com tempo, espaço e 

recursos também finitos, recaindo em uma possibilidade de extinção, ou seja, que as 

sociedades podem desaparecer. Seria um colapso social e ambiental (LÉNA; ISSNERNER, 

2018). 

Andrade e Vale (2014) discorrem sobre algumas fronteiras planetárias e limites de 

crescimento, indicando que “a escala humana vem transgredindo três fronteiras planetárias 

(taxa de perda de biodiversidade, ciclo do nitrogênio e mudança climática)” (p. 72) e, com 

isso, recai em perda de estabilidade e possíveis mudanças ambientais repentinas, 

catastróficas e irreversíveis. 

O reconhecimento dos limites à expansão demo-econômica inclui também 

considerar os impactos do crescimento populacional e da concentração de renda, sendo que 

segundo a área mais clássica da Economia, a redistribuição do poder aquisitivo para as 

classes populares é algo vital para o aumento do consumo. A análise a partir da Economia 

Ecológica, portanto, mostra-se sagaz para entender o funcionamento da sociedade e pensar 

em futuros possíveis (LÉNA; ISSNERNER, 2018). 

No entanto, os autores afirmam que:  

Mesmo se a humanidade se empenhasse em reduzir drasticamente seu impacto, as 

espécies desaparecidas não voltarão, os ecossistemas empobrecidos, destruídos e 

poluídos não fornecerão mais os serviços gratuitos na quantidade e qualidade de 

que a humanidade usufruiu por muito tempo, os oceanos nunca mais terão as 

características e riqueza daqueles de meados do século XX, e o aquecimento do 

clima terá modificado a repartição da biocapacidade no planeta, provocando 

prováveis conflitos. Portanto, “sair do Antropoceno” é uma ilusão, mas seria 

possível deixar de aprofundar os impactos antropogênicos dos quais tirou seu 

nome e tomar medidas para amenizar as consequências inevitáveis (LÉNA; 

ISSNERNER, 2018). 
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O Brasil, por sua vez, por não ter alcançado um desenvolvimento industrial pleno, 

tem menor participação que países industrializados do hemisfério norte no Antropoceno. 

Porém, no que se refere ao eixo crescimento econômico-desenvolvimento, há que se 

reconhecer que o país vem contribuindo para uma diminuição das áreas florestadas, sendo 

que a Mata Atlântica perdeu 93% de sua área, assim como o Cerrado 50% e a Amazônia 

20%, além de ter implicado na extinção de várias espécies. Todo esse processo de 

dilapidação dos recursos naturais está em contínua expansão, baseado na ideia de 

crescimento econômico contínuo como alavanca para o bem-estar social e considerando a 

questão ambiental como alarmista e obstáculo ao progresso (LÉNA; ISSNERNER, 2018). 

O 35º Congresso Internacional de Geologia, realizado em 2016 na África do Sul, 

rejeitou a ideia de estarmos em uma nova Época - o Antropoceno. Muitos cientistas ainda 

defendem que permanecemos no Holoceno e acreditam que os registros que marcariam o 

Antropoceno são apenas potenciais, baseados em previsões e só poderão ser confirmados 

no futuro, sendo que sua afirmação neste momento seria mais política do que científica 

(VEIGA, 2017). 

Veiga (2017) expõe que a evolução cultural da espécie humana foi facilitada pelas 

condições naturais e climáticas características do Holoceno. O aumento da interferência no 

meio natural constitui uma ruptura significativa o suficiente para se considerar, mesmo que 

apenas no âmbito das ciências humanas, a inauguração de um novo período que pode ser 

chamado Antropoceno. 

A emissão de dióxido de carbono, o aumento exponencial no número de veículos e 

da produção de plástico assinalam a grande aceleração iniciada em 1945-1950 e a 

interferência humana na biosfera, sendo que se duvida que isso possa se manter por muito 

mais tempo. Alguns avanços na governança ambiental global buscam frear essas tendências 

(VEIGA, 2017). 

Por outro lado, também é verdade que, por mais próximo que possa estar o fim 

dessa tão forte aceleração, “assim mesmo os humanos continuarão a exercer pressões sobre 

os ecossistemas que não terão como fazer o mundo retroagir, mesmo que ela nada tenha a 

ver com as convenções das geociências” (VEIGA, 2017, p. 242-243). 

Barcelos (2019, p. 14) afirma que: 

 

O conceito apresenta uma hipótese ontológica e telúrica, ao demarcar uma inédita 

causalidade humana de decidir os destinos do planeta. A “era do homem” estaria 

nos conduzindo a um colapso sistêmico, colocando toda a humanidade em xeque 
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e diante de uma situação paralisante visto a catástrofe civilizacional que gira em 

torno de si mesma e se aprofunda. 

 

Ademais, o autor destaca algo que pode ser considerado uma crítica, no sentido de 

que o Antropoceno quando centrado apenas no aspecto geológico, deixa de apresentar uma 

teoria sócio-histórica da crise, negligenciando a relação sociedade-natureza que passa 

necessariamente pelas questões de classe, conflitos e desigualdades. 

 Entre os desafios enfrentados no contexto brasileiro em tempos de Antropoceno, 

Léna e Issnerner (2018) destacam o desmatamento, emissões, justiça ambiental, 

saneamento básico, transporte, transição energética, modelo agrícola e governança. O 

desmatamento, conforme os autores, tem forte implicação na emissão de gases de efeito 

estufa e, consequentemente, significativa influência nas mudanças climáticas. A mudança 

de uso do solo (também a partir do desmatamento) e a agropecuária são os principais 

responsáveis pelo aumento das emissões brasileiras, representando 73% do total em 2016. 

Outro aspecto destacado se refere à ameaça às terras protegidas (por exemplo as indígenas) 

devido à expansão econômica e à relevância de respeitar essas áreas que detém 55% do 

estoque do carbono na Amazônia e menos de 40% da área total e, além disso, têm uma 

importância simbólica nacional e internacional. 

Em termos políticos, Léna e Issnerner (2018) explanam: 

 

O Brasil da era Lula-Dilma teve uma relação às vezes ambígua, às vezes 

conflituosa, com a questão ambiental, sofrendo pressões externas e da sociedade 

civil, quando se trata de desmatamento, da construção de projetos de 

hidroelétricas gigantescos, como a usina de Belo Monte, e de prestar contas sobre 

os impactos socioambientais desses projetos. O Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas promulgado em 2008 e integrado na Política Nacional de Mudanças 

Climáticas em 2009 foi um passo importante em termos de governança, no que se 

refere ao combate às emissões de gases de efeito estufa. A política nessa área 

consiste na adoção de metas específicas para reduzir as emissões de GEE em 

diferentes setores econômicos, além de estimular a eficiência energética, expandir 

a participação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira, reduzir o 

desmatamento, e apoiar a pesquisa científica, entre outros. Em 2016, no final do 

governo Dilma, foi sancionado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do 

Clima, visando à adoção de medidas urgentes para adaptar o país ao aquecimento 

global, mas os investimentos requeridos atrasaram a sua implementação e o plano 

ainda não saiu do papel. 

 

 

As usinas hidrelétricas no Brasil são responsáveis por termos uma matriz energética 

limpa, mas não são consideradas socioambientalmente sustentáveis. Com relação a isso, 

destaca-se que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, na Amazônia, foi um 

equívoco em termos socioambientais e se deu em nome do desenvolvimento e das metas do 
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Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), quando o programa poderia, por outro lado, 

ter investido no desenvolvimento de energias renováveis e sustentáveis, tão frutíferas no 

Brasil (LÉNA; ISSNERNER, 2018). 

Quanto ao modelo de desenvolvimento econômico no Brasil: 

Se baseia no uso intensivo de terra, água, minerais e outros recursos naturais. 

Exemplos da utilização predatória de recursos naturais são inúmeros desde a 

chegada dos colonizadores nas Américas, mas o ritmo da depredação acelerou 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. A era do automóvel, do petróleo, da 

abertura de estradas, do êxodo rural, e o consequente inchamento das cidades, da 

monocultura da soja e da agropecuária em geral, promoveram o agravamento da 

crise ambiental, sem, contudo, combater de forma efetiva as desigualdades sociais 

no Brasil, com a sua distribuição de renda perversa. [...] Além disso, a agricultura 

brasileira carrega a herança maldita de jamais ter realizado uma reforma agrária 

(LÉNA; ISSNERNER, 2018). 

Todo esse contexto político-econômico no Brasil, portanto, levam à conclusão de 

que as controvérsias acerca do Antropoceno, como a discussão sobre seu início e mesmo 

sua existência científica não tiram a necessidade de se ter um olhar crítico que venha a frear 

os problemas que ele põe em questão, a saber: o desmatamento, as emissões de gases efeito 

estufa, a justiça ambiental, a transição energética, o modelo agrícola e a governança, etc.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES 

  

O sistema econômico atual é um dos principais agentes da crise ecológica, 

sinalizando a relevância de se analisar a Economia a partir de uma perspectiva 

transdisciplinar. A Economia Ecológica vem buscando tal articulação, ao tentar colocar, no 

âmbito das ciências econômicas, a temática da Ecologia. Com isso, busca-se usufruir de 

elementos analíticos de cada ciência para construir algo mais amplo, tanto no escopo 

teórico como prático. 

Neste trabalho buscou-se uma aproximação com a produção e os pontos centrais 

desse debate da Economia Ecológica, considerando-se o percurso de sua constituição 

global, que passa pela formulação da Economia Ambiental Neoclássica e pelo conceito de 

Ecodesenvolvimento. Posteriormente, desenvolveu-se o conceito do que hoje conhecemos 

como Economia Ecológica.  

Verificou-se que essas discussões nasceram há pouco mais de meio século, com a 

construção em paralelo de movimentos civis que lutavam pela busca de maior proteção e 

preservação ambiental. Constatou-se que a ação do ser humano provocou o agravamento 

dos desastres ambientais, o que levou à constituição de fóruns de debates e formação de 

grupos de estudos em várias ciências, inclusive na econômica. 

No Brasil, os debates sobre Economia Ecológica se intensificaram na década de 

1990, sendo que essa temática foi desenvolvida de forma transdisciplinar, articulando-se 

diversas teorias e grupos de pesquisa. 

Assim, com o intuito de contribuir com o movimento internacional através de uma 

cooperação nacional, alguns associados brasileiros da Sociedade Internacional de Economia 

Ecológica (ISEE) observaram a relevância de fortalecer e expandir o ambiente de discussão 

dos temas abordados pela Sociedade Internacional também no Brasil, agregando mais 

indivíduos e instituições. Resultante disso, realizou-se em 1993 um evento organizado pelo 

Projeto ECOECO onde foram, pela primeira vez, discutidos o sentido e a aplicabilidade de 

conceitos da economia ecológica.  

Ainda no ano de 1993, após este evento, a Associação de Economia Ecológica 

(ECOECO) foi criada, inicialmente sem relação com a ISEE. Em consequência da 

expansão no âmbito internacional da mobilização acerca do debate e do recrudescimento 

institucional da ISEE, entendeu-se o quão significativo era a criação deste elo. Assim 
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sendo, foi criada, em 1994, a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que se 

transformou em uma filial regional da ISEE e, assim, formalizou a relação institucional e o 

compromisso entre ambas. O trabalho conjunto verificado desde antes de se formalizar a 

instituição, até os dias atuais, demonstra a sinergia existente entre a ECOECO e a ISEE. 

A Economia Ecológica tem, portanto, uma amplitude de participação no Brasil, com 

forte vinculação à ISEE e aumento de produções teóricas. É inegável que o trabalho e a 

pesquisa de autores brasileiros fez com que houvesse um rápido crescimento deste campo 

no país. Ademais, alguns autores brasileiros acompanharam as produções internacionais 

sobre o assunto e estão na fronteira do conhecimento, como a questão da macroeconomia 

ecológica e a do antropoceno.  

A visibilidade desse assunto também fez com que houvesse uma expansão no 

ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação, especialmente no campo do 

conhecimento correlato à economia ecológica, à sustentabilidade e ao meio ambiente. 

Corrobora esta colocação a existência do curso de graduação em Economia Ecológica na 

Universidade Federal do Ceará, inaugurado há menos de uma década. 

Todavia, após 25 anos da institucionalização da Economia Ecológica no Brasil, 

nota-se que a organização e estruturação da ECOECO ainda não conseguiu acompanhar o 

crescimento das discussões relacionadas à temática ambiental. A existência de um portal 

eletrônico com as informações da instituição, bem como o repositório de todas as atividades 

ocorridas ao longo destas duas décadas e meia ainda deixa a desejar. 

Coloca-se como fundamental a inclusão da Economia Ecológica nos currículos de 

graduação e pós-graduação, a fim de ampliar o olhar das Ciências Econômicas para os 

debates urgentes no campo ambiental. Do mesmo modo, dada a transdisciplinaridade da 

Economia Ecológica, considera-se que ela não pode ser indiferente aos acontecimentos 

econômicos, sociais e políticos do país e do mundo. 
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Artigo: Minha Experiência Na Docência Com A Área Ambiental 

Autor: Maria Carolina Rosa Gullo (UCS) 

 

Artigo: Ensinando Economia Ecológica De “Contrabando” e a 

Lógica Do Mercado – Uma Breve Nota 

Autor: Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho (IBGE) 

 

Artigo: Sustentabilidade E Economia Ecológica  

Autor: Hugo Penteado (Santander) 

 

Boletim  37 

Tema Gestão de Resíduos Sólidos: os desafios de uma agenda inacabada 

Data Janeiro a Dezembro de 2016 (Publicado em Maio/2018) 

Artigos Artigo: A importância da mobilização social na elaboração dos 

planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos 

Autor:  Ângela Maria Soares  (IG - UFU) 

 Vânia Santos Figueiredo (IG - UFU) 

 

Artigo: A política nacional de resíduos sólidos e os pequenos 

municípios: expectativas frente à realidade 

Autor:  Ana Helena Lopes dos Santos (UNIARA) 

 Marcus César Avezum Alves de Castro (UNIARA) / 

(UNESP) 

 Helena Carvalho de Lorenzo (UNIARA) 

 

Artigo: A falta de gestão de resíduos sólidos o entorno do DF 

Autor: Joseph S. Weiss (CDS - UnB) 

 

Artigo: Consórcios intermunicipais: apoio e dificuldades na gestão 

dos resíduos sólidos urbanos 

Autor:  Ângela Maria Soares  (IG - UFU) 

Vânia Santos Figueiredo (IG - UFU) 

 

Artigo: Benefícios econômicos e ambientais da reciclagem de 

resíduos sólidos na cidade de Araraquara 

Autor:  Rafael Tadeu Rodrigues Lopes (UNESP - FCLAr) 

 Luciana Togeiro de Almeida (UNESP - FCLAr) 

 



76  

Artigo: Catadora[e]s de resíduos sólidos na região metropolitana de 

Belém e o desafio do associativismo empreendedor 

Autor: Thomas A. Mitschein (UFPA) 

 

Artigo: Reflexões sobre a gestão pública municipal dos resíduos 

sólidos no espaço urbano de Oiapoque/AP 

Autor:  Rubio José Ferreira (UFOB) 

 Debora Barbosa da Silva (UNIFAP) 

 José F. C; Ferreira (UNIFAP) 

 

Artigo: Perspectivas sobre gestão dos resíduos sólidos urbanos nas 

favelas cariocas 

Autor: Teresa Meira (UFF) 

Artigo: Mercado de reciclagem e trabalho informal dos catadores na 

América Latina 

Autor:  Daniel Prieto Sánchez (UFRJ) 

 Cicero A. P. Pimenteira (UFRRJ) 

 

 

Boletim  38 

Tema Antropoceno: os desafios de uma nova era 

Data Janeiro a Dezembro/2017 (Publicado em Janeiro/2019) 

Artigos Artigo: Antinomias do Antropoceno 

Autor:  Liz-Rejane Issberner (UFRJ) 

Philippe Léna - Institut de Recherche pour le Desenvolvment 

(IRD) 

 

Artigo: Antropoceno: um ataque ao delicado ajuste do sistema Terra 

Autor: Alexandre Costa (UFC) 

 

Artigo: Indagaciones críticas sobre el antropoceno: diez libros 

Autor: Pablo Soto (UFRJ) 

 

Artigo: Mapas da vulnerabilidade socioambiental do Brasil no 

antropoceno 

Autor: Luiz Marques (UNICAMP) 

 

Artigo: Desafios do Brasil no antropoceno: transição demográfica, 

desenvolvimento e conflitos ecossociais 

Autor: José Eustáquio Diniz Alves (IBGE) 
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Artigo: O “antropoceno” na periferia do capitalismo 

Autor: Daniel Cunha (MP-RS) 

 

Artigo: Beware: the witches have returned! Climate change under the 

scrutiny of ecofeminist writers, philosofers, activists and witches: an 

ecofeminist account of the antropocene 

Autor: Émilie Hache Universidade Paris-Nanterre (Tradução de 

Margot Lauwers) 

 

Artigo: Descolonizar a narrativa do antropoceno: Nego fudigo e a 

liberdade socioecológica 

Autor: Felipe Milanez (UFBA) 

 Monilson dos Santos Pinto (USP) 

 

Artigo: Desafio à mesa: produção de soja brasileira no antropoceno 

Autor: Patrícia Prado - University of York 

 

 

Boletim  39 

Tema Agroecologia 

Data Janeiro a Dezembro de 2018 (Publicado em Julho/2019) 

Artigos Artigo: Agroecologia, Bem Viver E O ‘Dia Depois Do 

Desenvolvimento’ 

Autor: José de Souza Silva (EMBRAPA) 

 

Artigo: Reflexões Sobre A Pesquisa Em Agroecologia 

Autor:  Décio Cotrim (UFPEL) 

Joel Donazzolo (UTFPR) 

 

Artigo: Reflexões Sobre Agroecologia E Educação 

Autor:  Fabrício Vassalli Zanelli (UFV)  

Irene Maria Cardoso (UFV)  

Natalia Almeida Souza (UNICAMP) 

 

Artigo: Educação Do Campo E Agroecologia: Um Enlace Histórico  

Autor: Maria Inês Escobar Costa (UFC) 

 

Artigo: Extension Agroecologica Y Alternativas A La Crisis Rural 

En Mexico: Reflexiones Desde Una Experiencia Regional 
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Autor: Jaime Morales Hernández (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, Jalisco, México) 

 

Artigo: Territorialização Da Agroecologia Na Via Campesina 

Autor:  Peter Michael Rosset ECOSUR - MX / (UECE) 

Lia Pinheiro Barbosa (UECE) 

 

Artigo: Panorama Da Política Nacional De Agroecologia E Produção 

Orgânica Na Última Década 

Autor:  Paulo Diniz (UFCG) 

Cimone Rozendo (UFRN) 

 

Artigo: Mulheres, Agroecologia E Convivência Com O Semiárido: 

Quintais Produtivos E A Caderneta Agroecológica A Desvendar 

Forças Sociais, Produtivas E Humanas 

Autor:  Suyane de Lima Reis Fernandes (ONG CETRA/CE)  

Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo (UFC)  

Laeticia Medeiros Jalil (UFRPE) 

 

Artigo: Metabolismo Social E Energia Nos Agroecossistemas 

Autor:  Jorge Luiz Schirmer de Mattos (UFRPE)  

Jayme Bezerra Menezes Neto (UFSM)  

Polyana da Costa Matias (UFC)  

Guillermo Gamarra-Rojas (UFC)  

Francisco Roberto Caporal (UFRPE) 

 

Artigo: Agrotóxicos: Biocidas Que Agridem A Natureza E A 

Sociedade 

Autor: Francisco Roberto Caporal (UFRPE) 

 

Artigo: Economia Ecológica Na Agroecologia: Uma Economia Para 

A Vida 

Autor:  Jorge Roberto Tavares de Lima (UFRPE) 

José Nunes da Silva (UFRPE) 
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APÊNDICE B - Relação dos Encontros Nacionais da Sociedade Brasileira de 

Economia Ecológica 

Ano  Local da Conferência  Tema da conferência 

1995 

 

Universidade Estadual de Campinas - 

Unicamp (Campinas, SP) 

Não encontrado 

1997 Universidade Mackenzie (São Paulo, 

SP) 

A Economia Ecológica e seus 

Instrumentos e 

Políticas para uma Sociedade 

Sustentável 

1999 Universidade Federal de Pernambuco 

(Recife, PE) 

Não encontrado 

2001 Universidade Federal do Pará (Belém, 

Pará) 

 

Economia Ecológica, 

Políticas Públicas e o 

Desenvolvimento Sustentável 

na Amazônia 

2003 Universidade de Caxias do Sul – UCS 

(Caxias do Sul, RS) 

 

Brasil e Cone Sul: desafios e 

possibilidades de um 

desenvolvimento sustentável 

2005 Universidade de Brasília – UnB 

(Brasília, DF) 

Não encontrado 

2007 Universidade de Fortaleza – Unifor 

(Fortaleza, CE) 

Governança ambiental e 

implicações para o Semi-

árido brasileiro 

2009 Universidade Federal de Mato Grosso 

- UFMT e Instituto Centro de Vida - 

ICV (Cuiabá, MT) 

Os desafios da aplicação da 

economia ecológica para o 

desenvolvimento sustentável 

2011 Universidade de Brasília – UnB 

(Brasília, DF) 

Políticas Públicas e 

Perspectivas na Economia 

Ecológica 

 2013 Universidade Federal do Espírito 

Santo – UFES (Vitória, ES) 

Inovação e Sustentabilidade 

sob a ótica da 

Economia Ecológica 

2015 Universidade Estadual Paulista – 

UNESP (Araraquara, SP)  

Aplicações da Economia 

Ecológica nas Políticas 

Públicas Latino-americanas 

2017 Universidade Federal de Uberlândia – Economia Ecológica e 
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UFU (Uberlândia, MG) Institucionalidade Ambiental 

em Tempos de Crise 

2019 Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp (Campinas, SP) 

Será o Antropoceno a era do 

colapso ambiental? Pensando 

uma economia para o Planeta 

Terra 

Fonte: Adaptado de SOUZA et al. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

 

APÊNDICE C - Pesquisadores e Grupos de Pesquisa no Brasil 

 

● Clóvis Cavalcanti, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que foi 

presidente eleito da ISEE, bem como presidente de honra da ECOECO, 

tendo extensa participação e produção teórica sobre o tema e representando 

provavelmente o principal nome no Brasil. 

 

●  Daniel Caixeta de Andrade, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

é o atual presidente da ECOECO (2018-2019). 

 

● José Eli da Veiga, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 

(PROCAM) do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de 

São Paulo (USP). 

 

● Ademar Ribeiro Romeiro, do Instituto de Economia da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).  

 

● Peter H. May, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

Foi Presidente da ISEE (2008-2009) e da ECOECO (2014 a 2017), atua no 

Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, 

Agricultura e Sociedade (CPDA). 

 

● Carlos Eduardo Frickmann Young, do Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

● Maria Amélia Rodrigues da Silva, professora de Economia da Universidade 

do Pará (UFPA). 

 

● Maria Cecília Junqueira Lustosa, do Programa Regional de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL). 
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● Valéria Gonçalves da Vinha, do Instituto de Economia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

● Luciana Togeiro de Almeida, professora da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). 

 

● EARN - Grupo de Pesquisa em Economia Ecológica, Ambiental e dos 

Recursos Naturais, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

coordenado pela professora Valny Giacomelli Sobrinho. 

 

● GRUPEMA - Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada e Meio Ambiente, 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tendo como coordenadores 

Henrique Tomé da Costa Mata e Ihering Guedes Alcoforado de Carvalho. 

 

● Grupo de Estudos em Economia Ecológica,  da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), coordenado por Junior Ruiz Garcia e  Lucas Ferreira Lima. 

 

● CEEMA - Centro de Estudos em Economia, Meio Ambiente e Agricultura, 

da Universidade de Brasília (UnB), coordenado por Jorge Madeira Nogueira 

e Charles Curt Mueller. 

 

● Grupo de Estudos de Economia e Ambiente, da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul (USCS), coordenado por Lúcio Flávio da Silva Freitas. 

 

● Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada e Desenvolvimento Sustentável - 

GPEADS, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), liderado por 

Monaliza de Oliveira Ferreira. 

 

● Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade - GEMAS, da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), coordenado por Vanusa Carla Pereira 

Santos. 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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● Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília 

(UnB), sendo uma unidade de ensino, pesquisa e extensão ligada à Reitoria 

da Universidade. 

 

● Grupo de Estudos em MacroEconomia Ecológica (GEMAECO), da 

Universidade Federal do Paraná, é coordenado pelo professor Junior Luiz 

Garcia (UFPR) e tem como integrantes Ademar Ribeiro Romeiro 

(UNICAMP), Daniel Caixeta de Andrade (UFU), Peter H. May (UFRRJ), 

Ranulfo Paiva Sobrinho (UNICAMP) e Jose Carlos Silva Macher (Pontifícia 

Universidad Católica del Perú). 


