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RESUMO 

A natureza impõe limites para o uso de seus recursos e isso é analisado pela economia 

ecológica. Ela aborda ainda a relação do homem com o meio ambiente e as trocas resultantes 

disso. A lei da entropia é uma área da física utilizada pelos economistas ecológicos para 

explicar como essa relação gera trocas qualitativamente diferentes entre seus agentes. O 

presente trabalho aborda a maneira como a questão da preservação da natureza é tratada 

inicialmente pela economia do meio ambiente, que surgiu da necessidade de considerar a 

degradação ambiental como obstáculo para o crescimento econômico. Logo em seguida esse 

mesmo tema é trabalhado no conceito de desenvolvimento sustentável, surgimento e 

abrangência, bem como a visão de alguns estudiosos sobre o assunto. Conseguinte, a questão 

do limite da natureza é analisada pela perspectiva da economia tradicional, o modo como ela 

passou a aceitar e a adequar essa realidade sem desconsiderar seu conceito de crescimento 

para a economia. Por fim, chega-se à abordagem pela economia ecológica. O uso do conceito 

de lei da entropia é fundamental para esclarecer a existência de limite dos recursos naturais e 

a consequência da negação desse fato, mostrando que o uso racional da natureza é possível e 

necessário. 

Palavras-chave: Limites da natureza. Economia ecológica. Lei da entropia. 

Desenvolvimento sustentável. Economia tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMÉ 

La nature impose des limites à l'utilisation de ses ressources et de son analyse par 

l'économie écologique. Elle aborde également la relation entre l'homme et 

l'environnement et les changements qui en résultent que. La loi de l'entropie est un 

domaine de la physique utilisés par les économistes écologiques pour expliquer 

comment cette relation génère des échanges qualitativement différents entre les agents. 

Ce document explique comment la question de la préservation de la nature est traité 

d'abord en sauvant l'environnement, qui est née de la nécessité de considérer la 

dégradation de l'environnement comme un obstacle à la croissance économique. Peu de 

temps après ce thème est travaillé sur le concept du développement durable, l'émergence 

et la portée, ainsi que l'avis de certains savants sur le sujet. Par conséquent, la question 

de la limite de la nature est analysé du point de vue de l'économie traditionnelle, 

comment elle est venue à accepter cette réalité et adapter sans pour autant négliger son 

concept de croissance pour l'économie. Enfin, on arrive à l'approche de l'économie 

écologique. Le concept de loi de l'entropie est essentiel de clarifier l'existence des 

limites des ressources naturelles et le résultat de la négation de ce fait, montrant que 

l'utilisation rationnelle de la nature est possible et nécessaire. 

 

Mots-clés: Limites de la nature. L'économie écologique. Loi de l'entropie. 

Développement durable. Économie traditionnelle. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e crescimento com 

consciência ambiental são temas muito falados nos últimos anos. São diversos os encontros 

mundiais para discussões sobre diminuição das emissões de gás carbônico, redução dos 

desmatamentos e substituição de energias poluentes por energias limpas e renováveis. 

A preocupação com os limites naturais do planeta é cada vez mais urgente. No 

âmbito da economia isso se torna evidente, pois é na busca pelo crescimento econômico que a 

natureza impõe sua finitude. A economia tradicional percebe esse problema, mas acredita ser 

possível conciliar crescimento e preservação ambiental. 

Surgem a economia do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A 

primeira, busca controlar a degradação ambiental por meio de regulações que impõem aos 

agentes agressores multas por seu descumprimento. O segundo, possui um conceito 

abrangente e que não delimita ações.  

A força do conceito de desenvolvimento sustentável reside em sua 

simplicidade e no fato de que quase todos concordam com seus grandes 

objetivos. O conceito é vago, mas é essa a razão de sua grande aceitação. (...) 

Poderia parecer que, para a ciência econômica, não são controvertidos os 

elementos centrais do conceito de desenvolvimento sustentável. Mas as 

correntes de pensamento econômico encaram de forma distinta – e às vezes 

irreconciliável – a sustentabilidade. (MUELLER, 1998, p.69-70).   

  Crescimento remete a mais extração de elementos da natureza e maior devolução 

de restos destes elementos processados e colocados para consumo, que logo serão descartados 

e jogados na natureza de forma a degradá-la. 

É possível verificar a incompatibilidade entre crescimento e preservação 

ambiental. A economia ecológica de Georgescu-Roegen esclarece o fracasso desta visão 

tradicional. A passividade da natureza diante das agressões sofridas, a ideia de mundo infinito 

e recursos naturais igualmente infinitos devem ser derrubadas (PENTEADO, 2008). 

Georgescu-Roegen baseia-se na física para explicar a economia ecológica. As leis 

da Termodinâmica são as mais utilizadas, em especial, a segunda lei, a lei da Entropia. A 

partir dela é possível medir a quantidade de energia que passou de disponível para 

indisponível. Sendo que, apenas a primeira, pode ser utilizada pelo homem. 
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A entropia mostra que toda relação entre homem e natureza resultará em trocas 

qualitativamente diferentes. A natureza fornece insumos valiosos e o homem devolve em 

qualidade infinitamente inferior. 

A preocupação maior é com a forma como esta troca vem sendo realizada nas 

últimas décadas. A exaustão de recursos naturais e o depósito de resíduos na natureza que a 

degradam de maneira cada vez mais intensa provenientes de processos econômicos. A crença 

na regeneração contínua da natureza e no homem podendo substituir tudo aquilo que foi 

esgotado.   

Neste trabalho será destacado como a natureza é abordada pela economia 

tradicional, com a crença do crescimento sustentável e a contribuição dos estudos de 

Georgescu-Roegen para o desenvolvimento de uma economia ecológica.  

A primeira seção destacará a abordagem das questões ambientais através da 

economia do meio ambiente, mostrando como a economia convencional tenta adaptar-se a 

crise ambiental, após reconhecer a degradação dos recursos naturais como obstáculo para o 

crescimento econômico. 

Essa análise será feita a partir da leitura dos trabalhos de três autores: Andrei 

Cechin, “A natureza como limite da economia”; Charles Mueller, “Avaliação de duas 

correntes da economia ambiental: a escola neoclássica e a economia da sobrevivência”; José 

Edmilson de Souza-Lima, “Economia ambiental, ecológica e marxista versus recursos 

naturais”.  

A segunda seção trata da relação entre meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável pelo conceito elaborado no relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. A contribuição de Ignacy Sachs e de José Eli da Veiga sobre essa relação 

também será abordada nessa seção. 

A pesquisa para essa seção versará sobre alguns trechos do relatório de 

Brundtland. A colaboração dos dois autores citados permitirá uma discussão sobre o que vem  

sendo entendido como desenvolvimento sustentável. 

A terceira seção traz Robert Solow com o conceito de sustentabilidade para a 

economia convencional. Não se trata, nesse momento, de outra economia, mas sim da mesma 

economia tradicionalmente conhecida, mostrando como é possível ela manter-se igual e ao 
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mesmo tempo compatível, e, em alguns momentos, até essencial, para alcançar a 

sustentabilidade. 

Para esse momento foi utilizado outro artigo de Charles Mueller, “O debate dos 

economistas sobre a sustentabilidade – uma avaliação sob a ótica da análise do processo 

produtivo de Georgescu-Roegen”, o qual permitirá um entendimento sobre o pensamento de 

Robert Solow. 

A quarta e última seção trabalhará a contribuição de Georgescu-Roegen para a 

economia ecológica. Será analisado o conceito de entropia, especificamente a termodinâmica, 

despertando para uma nova visão, mais próxima da realidade, da relação homem e natureza.  

A obra desse autor, “Rumo a uma economia humana”, foi escolhida para ser 

trabalhada a importância da mudança de visão sobre o processo econômico, bem como 

mostrar a fundamentação da economia ecológica. 
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1 ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE 

A economia ambiental ou economia do meio ambiente surgiu por volta da década 

de 60 e 70 com a percepção de que restrições ambientais poderiam limitar também o 

crescimento da economia. Por esse motivo, segundo Mueller (1998), a relação entre economia 

e meio ambiente passou a ser considerada pelos economistas, pois até então tratavam o 

processo econômico como um ciclo fechado, onde empresas e famílias eram ligadas por 

fluxos de circulação contínua. A possibilidade de impedir o crescimento econômico por causa 

dos limites impostos à natureza pela degradação ambiental despertou os economistas para a 

questão ambiental. 

De acordo com Cechin (2010), a preocupação com o meio ambiente parte de duas 

abordagens: a economia da poluição e a economia dos recursos naturais. A primeira diz 

respeito à teoria do bem-estar, e segundo Mueller (1998) caberia ainda a teoria das 

externalidades. A segunda faz referência à teoria dos recursos naturais. 

A teoria do bem-estar trata dos custos ou benefícios da utilização de bens privados 

e sociais. Cechin (2010, p.130) faz a seguinte análise: “Exemplos de atividades com um custo 

social diferente do custo do agente privado ocorrem em casos de bens que não são de uso 

exclusivo, mas apresentam rivalidade no consumo, chamados também de recursos comuns”. 

Estes bens de uso não exclusivos podem ser usados pelas pessoas, sem qualquer impedimento. 

No entanto, o uso deles pode prejudicar a outros. 

Cechin (2010, p.131) segue sua análise: “Ao utilizarem um recurso em benefício 

privado, as famílias e as empresas podem gerar custos que são externalizados socialmente”. O 

que o autor, de acordo com a teoria do bem-estar, pretende esclarecer é a impossibilidade de 

cobrar pela utilização do recurso comum (exemplo: o peixe pescado e a árvore derrubada, 

ambos em área pública). Estes são exemplos de bens de uso não exclusivos, mas que também 

são bens rivais “(...) pois, quando uma pessoa pesca, menos peixe haverá para os demais 

pescadores e, quando alguém derruba uma árvore, menos madeira haverá para eventuais 

pessoas que queiram madeira” (CECHIN, 2010, p.131). 

Os danos causados ao meio ambiente seriam tratados pela teoria das 

externalidades. Mueller (1998, p.72) explica:  

(...) a principal mensagem dessa teoria é que, com uma correta definição de 

direitos de propriedade e com instrumentos de internalização dos custos 

sociais da poluição(...), a sociedade será levada a um nível ótimo de poluição, 
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definido com base nas preferências dos indivíduos que a compõem, na 

dotação de recursos e nas alternativas tecnológicas a sua disposição. 

A poluição, por essa teoria, é definida como externalidade negativa. Atingir o 

nível ótimo de poluição seria possível pelos próprios indivíduos, os quais sozinhos teriam 

capacidade de estabelecer o equilíbrio entre desconforto da poluição e satisfação 

proporcionada pelo consumo. Cechin (2010, p. 131) diz ainda que “ao ser emitida (a poluição) 

gera diferença entre os custos privados e os custos sociais. (...) para corrigir os desvios, a 

teoria propõe que os custos sociais internalizados nos cálculos dos agentes geradores, por 

exemplo, através de taxação”. 

O que o autor diz quando propõe a taxação é a internalização das externalidades. 

Ou seja, a poluição acaba sendo maior do que o nível ótimo aceitável, para que isso seja 

controlado, a forma de internalizar tais danos seria precificar o prejuízo. 

No que diz respeito à extração, a teoria de recursos naturais é quem vai definí-la. 

Basicamente é a análise da utilização destes recursos ao longo do tempo, em que regras de uso 

ótimo definiriam a extração de recursos naturais hoje ou no futuro, sejam elas renováveis ou 

não renováveis.     

Essas regras de uso ótimo seriam extensões da teoria do bem-estar, com a 

diferença da utilização de modelos de otimização dinâmica. Ou seja,  

(...) esses modelos mostram essencialmente que, (...), a internalização de 

externalidades e a cobrança de preços que reflitam os custos de oportunidade 

de emprego de todos os recursos produtivos – e, em especial, dos recursos 

naturais, renováveis ou não -, conduzirão a um uso ótimo de recursos 

naturais. (MUELLER, 1998, p. 73). 

O limite dos recursos naturais frente ao crescimento econômico é uma questão 

considerada superada para essa teoria, relata Mueller (1998), dado que a sustentabilidade do 

crescimento será possível pelo progresso tecnológico e pela substitutibilidade entre recursos 

naturais e capital. Mueller (1998) comenta em seu artigo que o otimismo se apóia no 

desenvolvimento de novas tecnologias, as quais ajudariam a poupar recursos naturais. 

Complementou Cechin (2010) que, de acordo com esse pensamento, se houver esgotamento 

de capital natural (o mesmo que recurso natural), este será compensado pelo capital 

manufaturado. Isso mostra que a substitutibilidade é a crença na evolução tecnológica. 

A análise feita até o momento sobre economia do meio ambiente mostra a questão 

da sustentabilidade sendo colocada como ponto importante na continuidade do crescimento 
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econômico. A teoria da poluição, bem como dos recursos naturais, com desdobramentos na 

economia do bem-estar e das externalidades são consequência da preocupação com a relação 

entre sociedade e meio ambiente. Elas são, portanto, análises e tentativas desta relação. 

Entretanto, essas teorias tratam o meio ambiente como sendo passivo, com 

reações previsíveis. Portanto, a poluição eficiente é ótima tanto do ponto de vista ambiental 

quanto econômico. Acredita-se que os danos causados ao meio ambiente são reversíveis. 

Acredita-se também que os recursos naturais, serão ao longo do tempo, substituídos pelo 

capital, mas como esclarece Cechin (2010) os recursos quando exauridos impossibilitam a 

manutenção de seus estoques. Isto dada a irreversibilidade do uso destes recursos, situação 

esta que não é considerada por essas teorias. 

Como explicado no início dessa seção, a questão ambiental passou a ser tratada 

pela economia no momento em que seus limites de uso poderiam prejudicar, de alguma 

maneira o crescimento econômico. Portanto, o princípio de escassez permeia a economia 

ambiental, ou mais precisamente a relação entre economia do meio ambiente e recursos 

naturais. Para Souza-Lima (2004) a classificação “bem econômico” é usada quando um 

recurso estiver em processo de escassez. Partindo dessa ideia os recursos naturais devem ser 

inseridos na “lógica de mercado”, por isso devem ser precificados. 

O autor continua mostrando que para a economia ambiental a forma encontrada 

para proteger esses recursos ou bens econômicos é a privatização: 

(...) a única forma de gerenciar adequadamente os recursos naturais seria 

privatizando-os. (...) A ideia central é ‘internalizar as externalidades’, é 

estabelecer ou fixar preços nos bens públicos em conformidade com a lógica 

de mercado. (SOUZA-LIMA, 2004, p. 121). 

Esse tipo de raciocínio reduz toda a discussão sobre meio ambiente à dimensão do 

mercado, buscando o controle no uso dos recursos naturais através da taxação quando de seu 

mau uso. Sendo assim o autor continua:  

Tende ainda (a lógica da economia ambiental) a abandonar a culpa do 

poluidor privado – uma vez que ele paga sempre que contamina – e transferir 

para o espaço público – camada de ozônio, mares, atmosfera, entre outros – 

todos os problemas ambientais. (SOUSA-LIMA, 2004, p. 121). 

Observa-se com isso a vantagem econômica daqueles que poluem e podem pagar 

pelos danos causados, tornando legítima a utilização dos recursos naturais e dos espaços 

públicos para realizar interesses privados. 
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Segundo a análise de Souza-Lima a “internalização das externalidades”, como um 

dos princípios da economia ambiental, justifica a mercantilização de recursos naturais ou bens 

públicos que possam influenciar, de alguma forma, o processo econômico. Consequência 

imediata disso é a privatização dos recursos no ambiente, “os recursos naturais não podem 

continuar sendo uma externalidade, uma ameaça à reprodução do sistema capitalista” 

(SOUZA-LIMA, 2004, p.122). 

O autor explica que a lógica da economia ambiental é proteger os recursos 

naturais da escassez, mas isso não é possível enquanto bens abertamente disponíveis no meio 

ambiente. Pensar assim traz a ideia de que jamais se esgotarão e, portanto, podem ser 

desperdiçados. Os prejuízos causados a esses recursos devem ser calculados e cobrados da 

sociedade.  

Para tanto, faz-se necessário caracterizar tais recursos em bens econômicos. 

Assim, passará a ideia de que possuem dono e que seu uso será controlado. “A saber, educar 

as vontades dos usuários para que os mesmos conscientizem-se de que suas ações lesivas ao 

ambiente serão penalizadas” (SOUZA-LIMA, 2004, p.122). 

Souza-Lima prossegue seu artigo dizendo que os argumentos defendidos pela 

economia ambiental visam, em última instância, o lucro. A lógica mercantil será a norteadora 

das ações na economia. A educação das vontades, citada anteriormente, procura impor limites 

aos usuários, mas estes limites referem-se à economia e não ao meio ambiente. A 

transformação em bens econômicos não aconteceu por “um arroubo de generosidade ou de 

altruísmo da parte das políticas orientadas pelos princípios da economia ambiental” (SOUZA-

LIMA, 2004, p.122). A causa real é o lucro. Recursos naturais contaminados ou mal 

gerenciados acabam prejudicando a produtividade do sistema econômico.        
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.1 Relatório de Brundtland
1
 

O termo “desenvolvimento sustentável” passou a ser popularmente conhecido 

com o Relatório Brundtland, documento apresentado na Assembleia Geral da ONU em 1987, 

intitulado Nosso Futuro Comum. Gro Harlem Brundtland, presidente da Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi a responsável pelo estudo que pretendia mostrar 

como esse desenvolvimento seria alcançado. 

De acordo com esse relatório, existe a possibilidade de crescimento econômico e 

preservação do meio ambiente. No entanto, a maneira como o crescimento vem se mostrando 

não permite a manutenção dos recursos naturais. O documento cita “falhas” na forma de gerir 

a inter-relação homem e meio ambiente. Por causa dessas falhas, o desenvolvimento tende a 

aumentar as desigualdades:  

(...) há mais pessoas com fome no mundo do que nunca, e seus números estão 

aumentando. (...) O fosso entre países ricos e pobres está aumentando – não 

diminuindo – e há poucas perspectivas, dadas as tendências presentes e 

arranjos institucionais, que esse processo será invertido¹. (CMMAD, 1987). 

O crescimento econômico, do qual se refere o relatório, deve ser baseado em 

políticas que mantenham os recursos naturais. Esse crescimento “é absolutamente essencial 

para aliviar a grande pobreza que está se aprofundando na maior parte dos países em 

desenvolvimento” (CMMAD, 1987). Com essas análises, o estudo feito pela Comissão, 

presidida por Brundtland, prepara este documento não apenas para mostrar os problemas que 

a humanidade e o meio ambiente estão sofrendo, mas para indicar um caminho – não um 

plano de ações detalhado, como dito no próprio relatório – necessário para que se chegue ao 

“progresso humano sustentado”. 

O desenvolvimento sustentável ao qual se refere o Relatório Brundtland tem que 

ser sustentável, não somente para se contrapor ao desenvolvimento conhecido até então, mas 

principalmente “para garantir que ele atenda às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987). 

A garantia de satisfação no presente e no futuro das novas gerações é o objetivo desse 

desenvolvimento no relatório. 

                                                            
1 Tradução da autora. 
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Segundo esse objetivo, o desenvolvimento sustentável possui dois “conceitos-

chave”: necessidades e limitações. O primeiro trata do essencial para o indivíduo viver de 

forma digna, “necessidades essenciais dos pobres do mundo”: alimentação, educação, 

moradia, entre outros. O segundo conceito diz respeito às limitações que a tecnologia e a 

organização social impõem à capacidade do ambiente de satisfazer as necessidades no 

presente e no futuro. 

De acordo com o próprio relatório, não há um “plano detalhado de ação”, dizendo 

na prática como devem ser superados os mais difíceis obstáculos em cada região, sociedade e 

situação para construir o “novo paradigma” (MUELLER, 1998, p.69), tornando possível um 

novo crescimento econômico. De maneira geral, a Comissão coloca esses obstáculos nas 

limitações em que o estágio de desenvolvimento tecnológico se encontra e na maneira da 

sociedade se organizar. Isso influencia diretamente na capacidade de absorção de impacto das 

atividades humanas pelo meio ambiente. 

As pessoas são as mais prejudicadas com a má gestão dos recursos naturais e do 

crescimento econômico atuais, mas também é a humanidade o único agente que pode mudar 

tudo isso. O relatório, no decorrer de seus escritos, deixa claro o papel da humanidade na 

mudança de atitude frente aos problemas que toda a sociedade vem passando como pobreza e 

degradação ambiental. O papel da humanidade está implícito ainda no desenvolvimento 

tecnológico, pois é urgente a criação de novas tecnologias que mantenham os recursos 

naturais e permitam a existência de um novo crescimento econômico. 

O desenvolvimento sustentável é: tanto um processo na mudança de relação entre 

crescimento econômico e preservação do meio ambiente que se tem atualmente e, portanto, 

não é mais suportável, para uma “nova era” onde essa relação poderá existir sem prejuízo à 

humanidade e aos recursos naturais; como também um processo contínuo de 

desenvolvimento, o qual não pode ser outro se não sustentável. Palavras da Comissão:  

No entanto, no final, o desenvolvimento sustentável não é um estado fixo de 

harmonia, mas sim um processo de mudança em que a exploração dos 

recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional são coerentes com o futuro, bem como 

necessidades presentes. Não pretendemos que o processo é fácil ou simples. 

Escolhas dolorosas tem que ser feitas. Assim, em última análise, o 

desenvolvimento sustentável deve assentar em vontade política. (CMMAD, 

1987). 

Mueller (1998, p.69) diz que, sendo esse relatório uma tentativa de 

“compatibilizar crescimento com a preservação ambiental, corrigindo ao mesmo tempo os 
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atuais padrões distributivos”, a aceitação do conceito de desenvolvimento sustentável 

propagado pelo relatório é enorme. No entanto, a aceitação, e mais ainda, a popularização 

desse conceito é graças a “sua simplicidade e no fato de que quase todos concordam com seus 

grandes objetivos. O conceito é vago” (MUELLER, 1998, p.69). 

 

2.2 Colaboração de Ignácio Sachs 

Sachs (1998) relata em um de seus artigos que a “conscientização ambiental” 

pode ser em parte influenciada pelas consequências da bomba atômica lançada em Hiroshima. 

Com esse fato, tornou-se evidente a capacidade humana de desenvolver técnicas tão 

avançadas que poderiam destruir a vida na Terra. O autor cita ainda a ida à Lua como outro 

exemplo de “feito técnico e científico grandioso”, mas este chamou a atenção para a finitude 

do planeta. 

Foram estes dois exemplos extremos utilizados para mostrar que se iniciava uma 

preocupação com a limitação do “capital natureza” e das consequências do mau uso do meio 

ambiente. A ideia de desenvolvimento e sustentabilidade ainda não fazia parte de debates 

políticos ou sociais, nem mesmo havia opinião formada sobre esses temas. Começava, no 

entanto, a se pensar em limites de ordem ambiental e por isso também de sobrevivência. 

A sistematização do que vem a ser desenvolvimento sustentável passa a existir 

com os encontros, conferências e assembleias internacionais preocupados com o meio 

ambiente. Muitos deles organizados pelas Nações Unidas, como foi o Relatório Brundtland 

citado anteriormente. Seguem-se anos de trabalhos sobre o tema desenvolvimento sustentável 

como artigos, livros, palestras, sites e demais formas de divulgação desse conceito. 

Sachs (1998) relata que a “solidariedade” com a geração atual também é uma 

preocupação em garantir as gerações que estão por vir. Para alguns pensadores de 

desenvolvimento e sustentabilidade a responsabilidade vai além, estende-se para a garantia de 

sobrevivência de todas as espécies vivas do planeta. Ou seja, “(...) o contrato social no qual se 

baseia a governabilidade de nossa sociedade deve ser complementado por um contrato 

natural” (SACHS apud MICHEL SERRES, 1998, p.49) 

Pensar desta forma, segundo Sachs (1998), é comparar o raciocínio da economia 

com o da ecologia, visto que questões ambientais remetem não só a preocupações 
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econômicas, mas também ecológicas. A primeira trabalha o tempo em medida de anos, a 

segunda trabalha o tempo em medida de séculos e milênios. 

A disparidade temporal observada indica que as ações humanas são bem mais 

relevantes do que se imaginava. Uma atividade num determinado local pode afetar outra 

região distante daquela. As consequências disto podem trazer implicações para todo o planeta. 

Sachs (1998, p. 50) continua: “É irônico que, em um momento em que a seta do 

tempo atravessa todas as disciplinas científicas, a economia, cuja origem está entrelaçada com 

a história, vai em sentido contrário. Não é de se admirar que tenha se tornado uma ciência 

sombria”. 

A partir desta citação o autor tenta alertar para a posição da economia frente às 

questões ambientais que se colocam cada vez mais urgentes na sociedade. Uma economia 

preocupada com o crescimento econômico a todo custo, e que para isso põe em risco sua 

própria fonte de matéria-prima não pode se sustentar. Uma economia que tenta preservar os 

recursos naturais colocando preço nos danos causados ao meio ambiente também não se 

sustenta, pois apenas legitima a ação daqueles que degradam a natureza. Acreditar que 

desenvolvimento sustentável é a forma de harmonizar crescimento econômico com 

preservação do meio ambiente, é ilusão, se pensada a partir da economia que se tem 

atualmente. 

 

2.3 Colaboração de José Eli da Veiga 

Em se falar de ilusão, Veiga (2010), no livro intitulado “Desenvolvimento 

sustentável: o desafio do século XXI”, diz haver três maneiras de definir desenvolvimento. A 

primeira é tratá-lo como crescimento econômico. A noção sobre este tema, por ter sido 

bastante pesquisada, debatida e experimentada, acaba não deixando espaço para muitas 

dúvidas a respeito de seus princípios, segundo observação do próprio autor. Desta forma, os 

mesmos indicadores utilizados para explicar crescimento serviriam para desenvolvimento. 

A segunda maneira afirma ser o desenvolvimento uma simples ilusão, ou mesmo 

uma “manipulação ideológica”. Veiga (2010) explica em seu livro que a crença na 

possibilidade dos países pobres tornarem-se ricos torna o entendimento sobre 
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desenvolvimento uma ilusão. Essa mobilidade não é impossível, mas a chance disso acontecer 

é muito pequena. 

A terceira forma de pensar desenvolvimento, segundo Veiga (2010) é a mais 

difícil de explicar. Escolher esta outra maneira não é apenas recusar as duas anteriores, mas é 

mostrar porque desenvolvimento como ilusão ou como sinônimo de crescimento econômico 

não é a melhor resposta. 

 De acordo com a primeira maneira, a distinção entre desenvolvimento e 

crescimento econômico passou a ser debatida com o surgimento e uso contínuo de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Veiga (2010, p. 19) explica:  

Todavia, foram surgindo evidências de que o intenso crescimento econômico 

ocorrido durante a década de 1950 em diversos países semi-industrializados 

(entre eles o Brasil) não se traduziu necessariamente em maior acesso de 

populações pobres a bens materiais e culturais, como ocorrera nos países 

considerados desenvolvidos. A começar pelo acesso à saúde e à educação. 

Percebeu-se que os critérios utilizados para identificar o crescimento econômico, 

como PIB e renda per capita, não eram suficientes para explicar o desenvolvimento de um 

país. Elevada taxa de mortalidade infantil e baixo percentual de adultos alfabetizados podem 

existir em um país com crescimento econômico considerável. A partir destas contradições, o 

IDH firmou-se como indicador que melhor media o desenvolvimento, evidenciando a 

diferença entre este e o crescimento. 

Não se pretende com isso abandonar o crescimento econômico em favor do 

desenvolvimento. No entanto, é preciso lembrar que crescimento remete a alterações 

quantitativas e desenvolvimento a mudanças qualitativas. Segundo Sachs (1998, p. 52) “o 

crescimento econômico ainda se fazia necessário. Mas ele deveria ser socialmente receptivo e 

implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente”. 

Tal conclusão emergiu na Conferência de Estocolmo, em 1971, quando era 

discutida a dependência entre desenvolvimento e meio ambiente. Sachs (1998) explica que 

duas posições foram anunciadas para essa conferência: os que não viam problema com a 

continuidade do crescimento e, em sentido oposto, os que previam um futuro “catastrófico” 

caso o crescimento não fosse estagnado imediatamente.  

  Os primeiros pregavam a industrialização como forma dos países em 

desenvolvimento chegarem a ser desenvolvidos. As preocupações ambientais seriam pensadas 

futuramente e as possíveis “externalidades negativas” seriam resolvidas quando esses países 
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atingissem os níveis de países desenvolvidos. A segunda posição, conhecida como “visão 

pessimista”, acreditava que tanto o crescimento econômico quanto o demográfico eram os 

responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. 

A segunda forma de definir desenvolvimento seria considerá-lo uma ilusão. Isso é 

tratado por Veiga em seu livro quando expõe a teoria de Giovanni Arrighi (economista e 

sociólogo italiano) para mostrar como essa ideia foi difundida no Brasil. 

Pensar desenvolvimento como uma ilusão acontece porque, segundo Veiga 

(2010), estabelecia-se uma equivalência entre desenvolvimento e riqueza. Desta forma, os 

países desenvolvidos seriam aqueles com maior acúmulo de riqueza. Para Arrighi, de acordo 

com a leitura de Veiga (2010), existem três núcleos na “rígida hierarquia da economia 

capitalista mundial”: os países pobres, os considerados emergentes e o menor dos três são os 

países ricos. 

Os países pobres e emergentes dificilmente passariam para o núcleo dos países 

ricos. Conclui-se que apenas os ricos poderiam ter desenvolvimento porque dos três núcleos 

seriam os únicos a possuir riqueza. Como a mobilidade dos países pobres e emergentes era 

mínima, isso pelo entendimento da teoria de Arrighi feita por Veiga, então o desenvolvimento 

não teria como chegar a esses países. 

No entanto, Veiga (2010, p.22) critica essa teoria por ser ela “uma simplória 

definição de desenvolvimento”. De acordo com o autor, entender desenvolvimento como 

mera ilusão não faz muito sentido porque os exemplos de mobilidade ascendente dos países 

emergentes para os ricos são raros, segundo argumentação de Arrighi. Sendo assim, a 

quantidade de dados seria insuficiente para caracterizar desenvolvimento como ilusão. Mesmo 

em se acreditando que ele seja refletido pelo PNB per capita de um país ainda assim não seria 

possível chegar a essa afirmação, “essa constatação autorizaria, no máximo, a conclusão de 

que o processo de desenvolvimento só pode ser muito lento e demorado” (VEIGA, 2010, p. 

22).    

A alternativa frente a essas duas posições extremas foi o “caminho do meio”. 

Como já comentado por Sachs, o crescimento econômico ainda era necessário. Isso porque a 

diferença econômica entre os diversos países, e mesmo internamente, só poderia agravar 

ainda mais a situação daqueles que são mais pobres. “Uma distribuição diferente de 

propriedade e renda era certamente necessária. Esta era uma tarefa politicamente difícil, 
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mesmo em condições de crescimento relativamente rápido, e provavelmente impossível em 

sua ausência” (SACHS, 1998, p. 52). 

Deixar de utilizar os recursos da natureza também não parecia ser a melhor saída, 

visto que a conservação é para garantir uma utilização consciente e por mais tempo. De forma 

alguma a natureza será preservada em detrimento da sobrevivência dos homens. Tem que 

existir uma harmonia entre a satisfação das necessidades humanas e o uso racional dos 

recursos naturais. 

O caminho do meio pode ser visto como uma formulação de desenvolvimento 

sustentável. Os critérios de orientação voltada para as necessidades e não para o mercado e a 

harmonia com a natureza demonstram uma nova visão que não aquelas extremistas tratadas 

anteriormente. Desta forma, Sachs (1998) relata que mesmo a ideia de crescimento 

econômico passa a ser tratada de forma diferente. Deve existir outro crescimento que permita 

um “desenvolvimento verdadeiro”, com outros “padrões de aproveitamento de recursos”. 

Veiga (2010) aborda três teses sobre o conceito de sustentabilidade, assim como 

fez com o conceito de desenvolvimento. A primeira refere-se a não existência do dilema entre 

conservação ambiental e crescimento econômico. Na realidade o que existe é uma tendência a 

se acreditar na sustentabilidade como a conciliação desses dois extremos. No entanto, 

comenta Veiga (2010, p.109), “não há qualquer evidência científica sobre as condições em 

que poderia ocorrer tal conciliação”. 

A segunda tese defende que “o crescimento econômico só prejudicaria o meio 

ambiente até um determinado patamar de riqueza (...). A partir dele, a tendência seria inversa, 

fazendo com que o crescimento passasse a melhorar a qualidade ambiental” (VEIGA, 2010, p. 

110). Isso lembra, como o próprio autor comenta, a ideia de preparar o bolo para crescer e só 

depois dividi-lo. Essa tese servia também para justificar as desigualdades sociais e demais 

sacrifícios em prol de uma economia que traria melhorias depois de ultrapassar certos 

patamares de riqueza. Tal hipótese não se manteve por muito tempo, estatísticas foram 

analisadas e constatou-se, segundo Veiga, um considerável número de países em que a relação 

entre crescimento e desigualdades não resultava na tese acima descrita.  

A terceira tese seria o “caminho do meio”, mas que até o momento, de acordo 

com o autor, ainda é apenas retórica. Seria ela:  
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Quando um grande número de países tiver indicadores confiáveis sobre um 

leque mais amplo de variáveis ecológicas, constatar-se-á que são tão diversos 

os estilos de crescimento e as circunstâncias em que ele ocorre, que deve ser 

rejeitada a ideia de tão linear relação entre qualidade ambiental e renda per 

capita. (VEIGA, 2010, p.111). 

Com isso o autor busca explicar que muitos países ricos possuem indicadores os 

quais revelam verdadeiras tragédias ambientais. Nega-se, portanto, a hipótese de que um país 

precisaria ficar rico, sacrificando o meio ambiente, para depois preservar a natureza. Muitos 

países nestas condições continuam degradando o meio ambiente. 

Veiga expõe em seu livro o estudo de Gene M. Grossman e Alan B. Kaueger 

sobre a relação entre crescimento e meio ambiente. A partir das conclusões deste estudo é 

possível entender como a primeira e, principalmente, a segunda tese são tão bem aceitas pelos 

economistas convencionais. 

Com o relatório de Brundtland, já comentado neste trabalho, institucionalizou-se o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Firmou-se a ideia de sustentabilidade como algo 

imprescindível a todo discurso econômico. Teorias econômicas não poderiam esquecer-se de 

incluir esse conceito. Os economistas convencionais, ou pelo menos aqueles que aderiram a 

esse conceito, fizeram a conciliação de crescimento e preservação ambiental como um meio 

de mostrar que a economia precisaria apenas se adequar a esse novo termo, sem que com isso 

tivesse que modificar a estrutura de sua finalidade. 
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3 ECONOMIA CONVENCIONAL E  SEU CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

Robert Solow, economista convencional, conhecido por contribuir com a teoria do 

crescimento econômico, discute também assuntos relacionados à sustentabilidade, mais 

precisamente o próprio conceito. A definição desse conceito é conhecidamente vaga no 

relatório da CMMD, segundo Mueller (2005), Solow afirma ser essa uma característica 

positiva. 

Sustentabilidade vai além do critério emocional, ela diz respeito à “preservação da 

capacidade produtiva por todo o tempo” (Solow, 1993 apud Mueller, 2005, p. 697). Por causa 

dessa forma de compreender o conceito de sustentabilidade é que Solow defende a imprecisão 

deste tema pela CMMD. Ele deve ser mantido vago pelo compromisso da geração atual com 

aquelas que estão por vir. Não seria correto, por exemplo, deixar aos descendentes uma 

natureza exatamente igual a que foi deixada pelos antepassados. Solow, de acordo com 

Mueller, coloca esses exemplos para mostrar que uma definição mais precisa de 

desenvolvimento sustentável impõe a humanidade algo impossível de ser realizado. 

No entanto, é possível exigir dos homens uma ação com vista à outra forma de 

conceituação da sustentabilidade: “legar as gerações futuras a possibilidade de terem níveis de 

bem-estar pelo menos iguais aos nossos de hoje” (Mueller, 2005, p. 698). A partir dessa forma 

de pensar o desenvolvimento sustentável Solow conclui que o empobrecimento das gerações 

futuras não deve ser o custo para manter o atual padrão de vida da sociedade. 

Uma definição mais precisa sobre desenvolvimento sustentável só seria possível 

se gostos e preferências pudessem ser conhecidos. Faltam, portanto, informações sobre o nível 

de bem-estar das gerações futuras. Falta ainda conhecimento a respeito das tecnologias que 

serão criadas num espaço de tempo muito longo. Com a impossibilidade de antecipar essas 

informações o conceito de sustentabilidade precisa continuar sendo vago, de acordo com a 

análise de Mueller sobre Solow. 

Solow reconhece a importância de diminuir os impactos ao meio ambiente 

causados pelo homem para que as gerações futuras não sejam prejudicadas com níveis de 

bem-estar inferiores ao qual se usufrui atualmente. No que se refere às restrições o autor 

explica que além da preocupação com a utilização dos recursos naturais é importante também 

considerar aquilo que se constrói com a contribuição dos recursos ambientais, como, por 
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exemplo, as máquinas e as edificações. É importante destacar ainda o desenvolvimento 

tecnológico alcançado com o conhecimento acumulado. 

Níveis de bem-estar social recebem influência dos recursos naturais e dos 

produtos construídos a partir da força humana. Pensando nisso, Solow considera possível a 

substituição entre estes dois elementos, gerados pela natureza e gerados pelo esforço do 

homem. Níveis iguais de bem-estar social podem ser obtidos tanto com relação de alta 

contribuição do meio natural e baixa da produção humana, quanto também com a relação 

inversa. 

Desta forma, de acordo com o pensamento de Solow, mesmo com a diminuição 

dos recursos naturais no decorrer do tempo não afetará negativamente o nível de bem-estar. 

No lugar dos recursos naturais que vão sendo reduzidos com o tempo é possível terem sido 

acumulados elementos do esforço humano para compensar essa redução. 

Segundo Mueller (2005), a substitutibilidade para Solow é característica básica 

para reconhecer se um desenvolvimento é sustentável. Ela pode acontecer em dois aspectos: 

no consumo e na produção. O primeiro diz respeito à satisfação que pode ser tanto por algo 

criado pelo homem, como por algo gerado pela natureza. O último refere-se á produção 

humana substituindo um elemento natural. Sendo assim, é viável alcançar o desenvolvimento 

sustentável, na concepção de Solow. Não se deve esquecer, ressalta o autor, do 

desenvolvimento tecnológico, que unido à substitutibilidade são características básicas para a 

sustentabilidade. 

A argumentação de Solow versa sobre a substituição de recursos naturais pelo 

capital no processo econômico. Sendo o crescimento econômico tomado como certeza de 

acontecer, o progresso técnico seria consequência desse processo. E, portanto, facilitaria a 

substituição de recursos naturais. Desta maneira, a preocupação com a escassez de algum 

recurso do meio ambiente seria uma situação pontual, um evento e não uma catástrofe 

ambiental. 

A substituição entre fatores de produção como a mão de obra pelo capital é 

conhecida pelos economistas. Isso é considerado sempre que o fator de produção trabalho 

torna-se relativamente mais caro. Mueller explica que se o mercado funcionar bem poderá 

acontecer a substituição do trabalho pelo capital. Na concepção de Solow a mesma ideia é 
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utilizada, nesse caso a substituição ocorre entre recurso natural (capital natural) e o produto do 

esforço humano (capital produzido). 

Quando foi citado anteriormente que as gerações futuras não devem ser 

prejudicadas para que as atuais possam usufruir de um alto nível de bem-estar, Solow refere-

se a garantir as gerações que estão por vir um estoque de capital pelo menos igual ao que 

existe atualmente. Capital, portanto, não é apenas aquele que diverge de mão-de-obra. Ele 

tanto é trabalho quanto produtos e recursos naturais. 

Mueller (2005) descreve em seu artigo, além dessas categorias, o capital social. 

No entanto, o que Solow procura destacar é o estoque de capital total. Nele, todas as 

categorias de capital estão incluídas e não apenas capital natural. Têm-se, portanto, capital 

produzido, capital natural, capital humano e capital social. Somados todos esses se obtém o 

capital total. 

De acordo com Mueller (2005), ao atualizar modelos de crescimento neoclássicos, 

dentre esses o capital mais relevante era o produzido. É por isso que esses modelos 

consideravam capital total como sendo o acúmulo de capital produzido. Isso acontecia pela 

facilidade, comparativamente aos outros, de mensurar economicamente a magnitude desse 

capital. 

Solow, partindo desse pensamento, acredita que o acúmulo de capital produzido 

permite um crescimento sustentável. Entretanto, a economia do meio ambiente, mesmo tendo 

viés da economia convencional, reconhece a retirada de recursos naturais, posto que o 

processo econômico acontece no meio ambiente, e o depósito de resíduos destes processos 

também. 

Segundo Mueller (2005), os ecologistas defendem a conservação da natureza 

como necessária para que as gerações futuras possam usufruir de condições adequadas de 

bem-estar. Tal conservação não é deixar o meio ambiente necessariamente intocado, mas, 

mesmo na análise econômica, acredita-se que o capital natural deva ter algum nível de 

conservação para que a sustentabilidade aconteça.  

A relevância que o capital natural possui no desenvolvimento sustentável é 

diferente para a economia do meio ambiente e para a economia ecológica. Mueller utiliza 

apenas o capital produzido e o capital natural para expor a argumentação de cada abordagem 

econômica. 
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Para a economia ambiental o capital natural poderá ser substituído pelo capital 

produzido. O capital total continuará crescendo e se, ao longo desse processo crescente da 

economia, o capital natural tornar-se escasso, o capital produzido o substituirá. É preciso 

considerar que deve haver desenvolvimento tecnológico que acompanhe o crescimento 

econômico e que os mercados onde esses processos aconteçam devem funcionar de maneira 

eficiente. 

Enquanto a visão da economia convencional é otimista quanto a capacidade quase 

limitada de substituição, a economia ecológica defende uma limitação considerável entre 

capital natural e produzido. A substituição torna-se inviável se o capital natural for ficando 

escasso na medida em que o crescimento for aumentando. A relação entre os dois capitais é de 

“complementariedade”, conforme explicou Mueller (2005). 

Essas duas categorias complementam-se para a geração de um novo produto. 

Quanto mais for produzido, mais será preciso de ambos os capitais. De acordo com este 

raciocínio, a escassez de capital natural acaba por impedir o crescimento da economia, pois o 

capital produzido é complementar e até substituto em alguns momentos, mas não substitui 

definitivamente. 

Mueller (2005) comenta em seu artigo sobre o estoque de insumos contidos na 

natureza. São, basicamente, os recursos naturais renováveis e não renováveis. Os primeiros, se 

utilizados de maneira adequada, renovam-se. Os últimos, não se renovam. Em algumas 

situações os recursos não renováveis podem ser substituídos pelos recursos renováveis. O 

autor exemplifica isso com o caso da crise do petróleo na década de setenta. Na época 

acreditava-se que o crescimento econômico em nível mundial poderia ser impedido caso os 

estoques de petróleo acabassem. 

Atualmente, sabe-se que o petróleo pode ser substituído por recursos renováveis e 

assim não se deixa de obter energia. Entretanto, a questão delicada é a substituição de 

insumos contidos na natureza por capital produzido. Mueller (2005, p. 23) diz que há uma 

relação circular entre ambos: “é preciso ter-se em vista que o sistema econômico necessita de 

recursos naturais para produzir bens de capital. (...) Kne (estoque de insumos na natureza) é 

necessário para produzir Kp (capital produzido); e este é necessário para extrair da natureza 

os recursos naturais usados como insumos do processo produtivo.”. 
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Por fim, para a Economia Convencional a possibilidade da substitutibilidade entre 

recursos naturais e produzidos é real e eficiente, o desenvolvimento tecnológico seria o 

facilitador desse processo.  
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4 ECONOMIA ECOLÓGICA 

4.1 Introdução à leitura de Georgescu-Roegen 

Georgescu (2007), no texto, “Hacia una economia humana”, ou pela tradução de 

Veiga (2010, p.118), “Rumo á uma economia humana”, escreveu que a evolução na Terra 

aproxima-se de uma crise. As atuais taxas de expansão demográficas, o acelerado crescimento 

industrial e a degradação ambiental são vertentes desta crise que pode colocar em risco a 

sobrevivência humana. 

O tom alarmante do texto tem o objetivo de chamar a atenção, principalmente, dos 

economistas, tanto para os problemas que estão por vir como para uma mudança de visão 

sobre o processo econômico. A solução para a crise, de acordo com Georgescu (2007), está 

nas mãos dos homens, pois as leis da natureza não são as únicas determinantes da evolução, 

mas também as ações humanas podem alterar este destino. 

O chamado direcionado aos economistas é feito porque, segundo Georgescu 

(2007), são suas teorias, análises e descrições sobre o processo econômico que são utilizadas 

nas tomadas de decisão sobre os assuntos na esfera econômica. De acordo com esta 

observação, para o autor, a responsabilidade dos economistas é muito importante. 

Georgescu explica que antigamente a produção era considerada um benefício, no 

entanto, ela possui um custo e apenas recentemente isso se tornou evidente. Essa produção 

esgota o estoque de matérias-primas e energia, visto que destroi o ecossistema com os 

resíduos resultantes desse processo. Bem-estar social está relacionado com a economia 

tradicional à medida que aquele é preocupação desta. Entretanto, o crescimento industrial 

possui valor apenas no curto prazo. A produção, discorre o autor, continua crescendo sem a 

preocupação com a produção futura e também sem pesar o custo ao meio ambiente. 

Para Georgescu (2007) os economistas possuem uma função importante na 

administração da “nuestra morada terrestre”, como ele mesmo se refere à Terra. Eles devem 

se unir as outras áreas do conhecimento num esforço para garantirem a sobrevivência 

humana. Uma nova economia deve ser pensada, sugere o autor. O objetivo seria a gestão dos 

recursos e o controle racional sobre o desenvolvimento e as aplicações tecnológicas, buscando 

que isso sirva mais para as necessidades humanas reais do que para a guerra e o prestígio 

nacional. 
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O autor escreve ainda que deve existir uma economia da sobrevivência ou da 

esperança e completa: “una teoría y una visión de una economía global basada en la justicia, 

que haga posible la distribución equitativa de la riqueza de la Tierra entre la población, tanto 

actual como futura” (GEORGESCU, 2007, p.33) 

A mudança de visão proposta por Georgescu não é fácil para os economistas, ele 

mesmo afirma isso, “la tarea para los economistas es, por tanto, extremadamente novedosa y 

difícil” (GEORGESCU, 2007, p.34). No entanto ele acredita que os economistas podem mais 

do que já fazem. Podem trabalhar por uma nova ordem de prioridades, isso é mais do que 

descrever relações complexas entre entidades econômicas. Os interesses da soberania nacional 

devem ser ultrapassados por interesses de uma comunidade maior, mundial. 

A busca pelo crescimento deve ser substituída pela distribuição equitativa da 

riqueza. Georgescu (2007) explica também que uma minoria da população desfruta da maior 

parte dos recursos e da capacidade industrial e é por isso que os países possuidores destas 

economias devem ajudar os demais países a consertar esse desequilíbrio. 

   O dever do economista, continua Georgescu (2007), é reformar os valores 

humanos para esse fim. A distribuição da riqueza de forma igualitária depende da população 

dos países industrializados renunciarem ao que eles entendem como direito ilimitado de 

consumirem todo e qualquer recurso que estiver a sua disposição. 

Georgescu (2007) finaliza o texto reconhecendo que não será uma tarefa fácil essa 

mudança de visão. Seja porque a humanidade já se acostumou com a ideia de crescimento 

como avanço; seja porque, mesmo percebendo a visão econômica vigente como errada, 

acredita não poder ser feito mais nada. Contudo, afirma o autor, é esse o momento propício 

para a mudança, pois o homem possui os meios para salvar a si mesmo por um longo tempo, 

como também os que virão depois dele. Riqueza e tecnologia estão em suas mãos, bastaria 

apenas decidir pela mudança. 
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4.2 Lei da Termodinâmica e Economia 

O processo econômico, explica Georgescu (2007), é visto pelo prisma de um 

modelo mecânico e autossustentado. É um diagrama circular em que há um movimento que 

vem da produção e vai ao consumo, inserido num sistema completamente fechado. 

De acordo com as observações de Georgescu (2007), pelo Princípio da 

Conservação da Matéria-Energia, primeira lei da termodinâmica, o homem não pode criar e 

nem destruir matéria ou energia. O que ele faz, portanto, é produzir utilidade. No entanto, 

existe produção de materiais, de coisas. Parece contraditório com a lei que acabou de ser 

citada. 

Do ponto de vista da física, escreve o autor, a energia e a matéria utilizadas num 

determinado processo não são produzidas e nem consumidas. Elas são absorvidas e expulsas 

continuamente. É um movimento de troca com o restante do universo material. A quantidade 

que entra no processo é a mesma que sai dele. Segundo destaca Georgescu (2007, p. 37-38):  

(...) la economía – digámoslo alto y claro – no es ni física pura ni física en 

cualquier otra forma. Podemos estar seguros de que, (...) hay una diferencia 

entre lo que entra al proceso económico y lo que sale de él. A decir verdad, 

esta diferencia sólo puede ser cualitativa.   

Ou seja, a economia não é física, mas se existe diferença entre a matéria e a 

energia que entram num processo com aquelas que saem. Essa diferença não pode ser 

quantitativa. 

Os recursos naturais, diga-se matéria e energia, extraídos do meio ambiente e 

utilizados no processo econômico não são os mesmos que saem ao fim deste processo. Eles 

são qualitativamente diferentes e é isso que Georgescu (2007) procura alertar. O sistema 

mecanicista que ajuda a explicar o sistema econômico não consegue visualizar essa diferença. 

De acordo com o autor, isso só foi possível verificar a partir da termodinâmica, um ramo da 

física. Ou seja, a mecânica foi superada na física. 

Georgescu (2007) diz ser possível afirmar, pela termodinâmica, que no processo 

econômico a matéria-energia utilizada é de baixa entropia, enquanto a que resulta dele é de 

alta entropia. Mesmo não tendo esclarecido o que leva a ser entropia, infere-se que a relação 

entre baixa e alta interfere diretamente na qualidade de tal matéria-energia. 

Para Georgescu (2007), explicar o significado de entropia seria ainda tão difícil 

para aqueles não físicos, quanto para os próprios físicos. A entropia diz respeito à energia 
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disponível num sistema fechado e, completa o autor, a energia existe em estados qualitativos. 

Quando os recursos naturais são extraídos da natureza, eles são de elevada qualidade ou baixa 

entropia. Possuem energia disponível ou livre e o homem consegue dominá-la. Quando esses 

recursos são transformados durante o processo econômico, o que sai é de pouca qualidade ou 

alta entropia. A energia não está mais disponível e não poderá ser utilizada pelo homem. Não 

pode ser dominada. 

A partir dos estudos de Sadi Carnot, citado no texto por Georgescu (2007), o calor 

move-se do corpo mais quente para o mais frio até equilibrar a temperatura num determinado 

sistema fechado. Uma vez dissipado o calor, ele não poderá ser reutilizado e o movimento 

inverso não é possível sem interferência externa. Um exemplo colocado para explicar isso é o 

caso dos cubos de gelo. Depois de derretidos não voltarão a se solidificarem sem ajuda 

externa. 

O calor liberado num sistema fechado, continua o autor, degrada-se 

continuamente, tornando-se energia dissipada. Portanto, energia disponível está sempre 

virando energia indisponível. Isso conduz a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, 

que num sistema fechado está constantemente aumentando. Ou seja, passando de um sistema 

em ordem para um sistema em desordem. 

Segundo afirmação do autor, todo organismo vivo retira do ambiente baixa 

entropia para compensar o aumento da entropia a qual está sujeito constantemente. A entropia 

tende a aumentar mais quanto maior a presença de organismos vivos. É correto que todo ser 

vivo lute contra a degradação entrópica de sua própria estrutura material, como se luta pela 

própria sobrevivência. Isso é uma característica da vida. 

Esta característica não é explicada pelas leis citadas até o momento. O que se pode 

dizer, porém, é que isso não as viola. Não é criação do homem a entropia, ela acontece 

independente de sua existência. Ocorre que ele acelera e potencializa esse processo. 

Georgescu (2007, p.42) escreveu:  

Prácticamente todos los organismos viven de la baja entropía en la forma en 

que ésta se encuentra en el ambiente más próximo. El hombre es la excepción 

más notable: cocina la mayor parte de sus alimentos y trasnforma también los 

recursos naturales en trabajo mecánico o en diferentes objetos de utilidad.  

É possível pensar que o produto obtido com o processo econômico supera a 

degradação deixada no meio ambiente. Essa é a difusão da ideia que para tudo tem-se um 
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preço. No que diz respeito à entropia, explica Georgescu (2007), qualquer atividade que 

interfira biológica ou economicamente terá um custo maior do que o produto obtido. 

Pelo ponto de vista físico, Georgescu (2007) afirma que o processo econômico 

transforma os recursos econômicos – baixa entropia – em resíduos – alta entropia. Portanto, o 

objetivo econômico do homem está direcionado em obter baixa entropia do meio ambiente. 

Posto que isso seja valioso, possui valor econômico. É a lei da entropia que explica também 

porque “un motor (incluso un organismo biológico) se desgasta finalmente y debe ser 

remplazado por um nuevo” (GEORGESCU, 2007, p. 43). Por esta razão, mais baixa entropia 

é extraída da natureza para repor uma alta entropia, visto que sua energia já se dissipou de 

forma que não poderá ser mais utilizada. 

A escassez de recursos naturais, ou elementos de baixa entropia, vem mobilizando 

o homem ao longo dos tempos. Georgescu (2007) analisa que, seja pela degradação do solo, 

por ser usado continuamente, fazendo os povos migrarem para outras localidades; seja pela 

tentativa de criar meios para melhorar a baixa entropia, o fato é que estes esforços são uma 

busca por uma economia de baixa entropia.  

Através desta análise é evidente que o processo econômico não pode reverter os 

danos que causar. A busca por outras fontes de baixa entropia, ou sua utilização mais 

econômica, mostra que a base material desse processo é limitada e, portanto, sujeita a 

restrições. 

O fato de não aceitar as limitações impostas pela natureza, restrições materiais 

mais precisamente, não impede o homem de buscar uma forma de energia que seja eterna em 

si mesma. Segundo Georgescu (2007), é esta esperança que se faz crer na eletricidade como 

tal achado. A tentativa de conciliar termodinâmica e mecânica fez acreditar que poderia 

existir uma maneira de tornar disponível uma energia não disponível.   

A ciência passa a ser a salvação para todos os problemas da humanidade. Produzir 

“maiores e melhores” (GEORGESCU, 2007, p.46) máquinas estaria apenas criando “maiores 

e melhores” resíduos. Percebido isso, a solução encontrada pelos homens ou pelos cientistas é 

“la idea de que pueden crearse máquinas y reacciones químicas que no produzcan residuos y, 

por otro lado, la salvación a través del reciclaje perpetuo de los residuos” (GEROGESCU, 

2007, p.46). Entretanto, o que não está sendo levado em conta é que toda tentativa de repor 

baixa entropia num ambiente de alta entropia terá de utilizar uma quantidade maior de baixa 
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entropia. Isso acaba sendo bem maior que a diminuição pela reciclagem. Como conclui 

Georgescu (2007, p.47): “No existe un reciclaje gratis, como tampoco existe una industria sin 

residuos”. 

O autor explica que existem duas fontes de energia livre, as quais o homem pode 

ter acesso: uma é o estoque de energia na Terra. Esta fonte de energia terrestre o homem 

possui domínio quase completo. A outra é a radiação solar. Diferente da primeira fonte, essa 

não é possível dominar. Pelo menos não da forma como se faz com os depósitos minerais, por 

exemplo. 

Outra diferença entre essas duas fontes de energia, continua o autor, diz respeito 

ao que cada uma representa para a vida: a terrestre possui os recursos com baixa entropia 

utilizados pela humanidade na produção de seus utensílios; a solar é considerada a fonte que 

proporciona a vida na Terra, por sua importância para a fotossíntese. Uma última 

diferenciação é a duração destes estoques de energia. A fonte terrestre é depreciada ao longo 

dos tempos se comparada à fonte solar.     
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CONCLUSÃO 

A economia ecológica utiliza a Lei da Entropia para mostrar como a relação entre 

natureza e humanidade resulta em trocas não vantajosas ao meio ambiente. No entanto, o 

problema não reside na constatação de tal fato, visto que os seres humanos necessitam dessa 

relação para sobreviverem. A não aceitação dessa realidade, e a forma como essa relação vem 

acontecendo, é o que torna a sustentabilidade algo tão difícil de existir.  

O limite da natureza é real e isso pode prejudicar a qualidade de vida que deveria 

ser o ponto mais relevante. Somente com a percepção da degradação ambiental como fator 

prejudicial à economia é que a natureza passou a aparecer claramente nos discursos 

econômicos. 

Este trabalho começou com a análise da economia do meio ambiente e seu modo 

de incluir a natureza, mais precisamente, de tentar compensar os danos causados pelo 

aumento da produção ao meio ambiente. Isso é feito pela valoração desse prejuízo. Entretanto, 

internalizar uma externalidade parece legitimar tal degradação, posto que bastasse pagar pelo 

dano para ter direito de continuar degradando. 

Em seguida, o presente trabalho aborda o conceito de desenvolvimento 

sustentável e a maneira de pensá-lo do ponto de vista de dois estudiosos sobre o assunto. 

Naquele momento do texto, pretende-se entender o que vem a ser sustentabilidade e como ela 

influencia na ideia que se tem de desenvolvimento e crescimento da economia. 

Na seção posterior, a sustentabilidade é trabalhada na economia tradicional 

(economia convencional, neoclássica). Nela a natureza aparece como complementar e pode 

até mesmo ser substituída pelos recursos capitais. Esse pensamento reside da crença na 

evolução da ciência e da tecnologia, a tal ponto que um dia novos recursos serão descobertos 

ou desenvolvidos pelo homem. 

Na última seção, a economia ecológica esclarece, através da Lei da Entropia, que 

pensar sustentabilidade dessa forma é não saber distinguir o mundo real do fantástico. As 

análises e os modelos criados pela economia convencional são elaborados para questões de 

curto prazo e, sendo assim, os recursos naturais poderiam facilmente ser substituídos por 

capital. 
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A economia ecológica pensa a sustentabilidade para agora e para um futuro a 

longo prazo. Por princípio, a preservação da natureza que se busca adequar ao processo 

econômico não é possível com a economia neoclássica. Pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável o objetivo é assegurar qualidade de vida para a humanidade de hoje e, assim, 

garantir o direito de sobrevivência dos que estão por vir. Isso não é viável se os processos 

econômicos forem pensados no curto prazo. 

Muitos nomes surgem para classificar o pensamento econômico dentro das 

questões ambientais. Mais importante que nomenclaturas é o entendimento desse pensamento. 

A noção conhecida é de um sistema fechado em que os objetos são apropriados, valorados e 

produtíveis. Portanto, adequar essa economia à proteção do meio ambiente é dar um valor ao 

ambiente. 

O aspecto ecológico é o único na adequação de sustentabilidade à economia. Não 

a economia que influenciou gerações e acumulou ao longo dos anos, dos recursos utilizados e 

da degradação, efeitos maléficos à natureza. A alternativa que se propõe é a economia 

ecológica, pois reconhece não apenas o limite da natureza, mas também o limite da economia. 

Ela não está aquém das mudanças que podem ser feitas para diminuir as agressões ao meio 

ambiente. Esse pode ser o ponto para o rejuvenescimento da economia. 
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