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A economia ecológica preconiza
o desenvolvimento qualitativo, em
lugar do simples crescimento econômico, além de entender que o
bem-estar da humanidade está fortemente ligado aos serviços ecossistêmicos promovidos pela natureza
- no mundo de hoje, pelos remanescentes naturais.
Essa visão alternativa aponta,
como conceito norteador para o
desenvolvimento econômico, a
'identificação de limiares ecológicos'. Limiares podem ser tidos como
pontos ou zonas de mudança abrupta (ou em curtos intervalos) do estado de uma matéria ou de um sistema, formando um padrão não linear. Esse conceito é bem conheci-
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economia pode ser definida
como o estudo da atribuição de
recursos limitados ou escassos entre fins alternativos ou competidores. Na perspectiva de uma economia neoclássica, a produção econômica deve crescer para sempre,
partindo do pressuposto que os humanos são insaciáveis e que seu
bem-estar é aumentado ou mantido por meio da maior provisão possível de bens e serviços. No entanto, outro ponto de vista, que pode
ser chamado de economia ecológica, questiona esse crescimento infinito, entendendo que o desenvolvimento econômico deve considerar os recursos finitos, sejam eles
renováveis ou não renováveis.
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retrizes de desenvolvimento nacional. Uma análise holística desse
episódio permite compreender um
pouco mais sobre a elaboração e o
estabelecimento das políticas nacionais e seus fundamentos, que em
muitos casos não têm embasamentos técnicos ou científicos.
Pensar na integração entre economia e ecologia é reconhecer limites nessa relação, é colocar um teto
à curva exponencial do crescimento
econômico neoclássico que desconsidera a finitude dos recursos naturais, é reconhecer a existência de
um limiar. O uso da teoria de limiares ecológicos em pesquisas empíricas na identificação de áreas mínimas viáveis, para reduzir/evitar
extinções e manter a biodiversidade, é de grande valia para o direcionamento de estratégias de controle
e manutenção da qualidade ambiental, para garantir os serviços
ecológicos ou o provimento de bens.
Portanto, a determinação de limiares ecológicos revela-se uma ferramenta com importantes implicações
na gestão sustentável dos biomas
brasileiros.
Esta, no entanto, é apenas uma
perspectiva, dentro do amplo leque
de teorias ecológicas e econômicas
aplicáveis à proposição de estratégias desenvolvimentistas e conservacionistas. Integrar essas visões e
pesquisas empíricas, em um debate
despido de interesses particulares
ou de grupos específicos, sejam econômicos ou ecológicos, é um desafio
atual que requer um envolvimento
mais intenso e constante das diferentes partes: academia, poder público e sociedade civil.
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riqueza e variedade de espécies.
Infelizmente, na vigente economia neoclássica, os limiares ecológicos vêm sendo desconsiderados pelos
tomadores de decisão, favorecendo
grupos econômicos com forte influência na escala nacional e desconsiderando dados científicos produzidos
por instituições públicas de pesquisa
em ecologia.
Um exemplo notório e atual é observado na proposta de revisão do
Código Florestal brasileiro (Lei nº
4.771/65), em tramitação no Senado
Federal. Esse projeto de lei, entre
outros aspectos, reduz as Áreas de
Preservação Permanente (APPs),
como matas ciliares, e desobriga pequenas propriedades da manutenção da Reserva Legal (RL) de mata
nativa, desconsiderando possíveis
limiares ecológicos para os biomas
brasileiros. O principal argumento
para essas reformas é a alegação de
que há um estrangulamento da expansão de terras agrícolas, supostamente bloqueado pelas áreas de
proteção ambiental e pela reserva
legal, atravancando o crescimento
- não o desenvolvimento - do agronegócio.
A aprovação do novo Código pela
Câmara dos Deputados deixa evidente que pressões econômicas,
dentro de um modelo neoclássico e
na contramão da economia ecológica, pesam mais do que a compreensão dos limiares ecológicos e o respeito a este ou a qualquer outro aspecto que nos remeta à sustentabilidade, mesmo que empiricamente
demonstrados. As alterações da proposta oferecem um objeto de reflexão extremamente útil sobre as di-
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do na física (o exemplo clássico é a
mudança do estado líquido para o
gasoso, ou seja, a evaporação), mas é
relativamente recente na ecologia,
onde tem sido utilizado para descrever rápidas alterações na qualidade
de um ecossistema, na estrutura de
uma paisagem ou na perda de populações biológicas, revelando-se em
valores críticos de uso ou conversão
da paisagem natural por atividades
humanas. Estudos sobre limiares de
extinção indicam, por exemplo, que
remanescentes florestais reduzidos
- em quantidade e tamanho - colocam em xeque a manutenção da biodiversidade nessas paisagens, reduzindo drasticamente os bens e serviços ecossistêmicos promovidos pela

Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 48, n. 284, p. 68-69, ago. 2011.

