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EFEITO DO PROCESSO DE CRESCIMENTO ECONÔMICO?

Sessão 6: Meio ambiente e desenvolvimento econômico

RESUMO
Nas últimas décadas o crescimento das cidades tem contribuído significativamente para a
alteração das condições ambientais, gerando conflitos de alta complexidade. No entanto, os
danos ambientais seriam necessariamente consequência do crescimento econômico? Essa é
uma questão muito complexa que vem sendo discutida há algum tempo. Desta forma, neste
ensaio propõe-se uma reflexão das literaturas atuais sobre a questão dos danos ambientais
metropolitanos, adentrando os conceitos chaves desta temática, e buscando no entendimento
das teorias de crescimento econômico suas causas e efeitos na questão da degradação
ambiental. Relaciona também alguns autores que abordam os conflitos ambientais nas regiões
metropolitanas, enfatizando casos empíricos, sem deixar de relatar algumas das proposições
de ações que visam solucionar ou pelo menos amenizar os problemas ambientais urbanos.
Pode-se afirmar, por meio da literatura descrita, que o crescimento das metrópoles sem
políticas estruturadas causa e potencializa vários passivos ambientais.
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Introdução
Nas últimas décadas o crescimento das cidades tem contribuído significativamente em
diversas transformações, alterando as condições ambientais e gerando conflitos de alta
complexidade (RUIZ et. al., 2011).
A dimensão dos problemas ambientais tem se avolumado de forma crescente no
contexto urbano metropolitano brasileiro. Sua lenta resolução tem provocado um descontrole
em alguns setores estratégicos para a garantia da qualidade de vida: a) aumento desmesurado
de enchentes; b) dificuldades na gestão dos resíduos sólidos; c) impactos cada vez maiores da
poluição do ar na saúde da população e d) contínua degradação dos recursos hídricos
(JACOBI, p. 115, 2006).
Este prima procurar no entendimento das teorias de crescimento econômico suas
causas e efeitos na questão ambiental, por meio de pesquisa bibliográfica descritiva a
Relacionar alguns autores que abordam o crescimento econômico e o meio ambiente, assim
como os conflitos ambientais nas regiões metropolitanas, e descreve algumas ações para
solucionar ou amenizar os problemas ambientais urbanos.
O método utilizado consiste na pesquisa bibliográfica analítica, segundo Thomas e
Nelson (1996), esta “envolve o estudo e avaliação aprofundado de informações disponíveis na
tentativa de explicar o contexto de um fenômeno”. Utilizando-se também de uma abordagem
crítica, a qual procura-se avaliar criticamente a produção recente.
Referencial Teórico
O modelo de crescimento de Solow (1956) procura demonstrar que o crescimento do
produto depende de três variáveis básicas: investimento, tecnologia e crescimento
populacional. Este modelo reforça o aspecto, reconhecido em toda a literatura econômica, de
que é o investimento a variável determinante da formação do estoque de capital, da
capacidade de produção e, por consequência, do crescimento econômico.

No que tange às considerações ambientais na teoria do crescimento, Xepapadeas
(2005) afirma que: se nenhum recurso é direcionado para a diminuição da poluição e as
emissões por unidade de produto permanecem constantes, então o crescimento sustentável
não é ideal. O crescimento sustentável vai aumentar o acumulo de poluição. Se a economia
opta por emissões de forma ótima, no modelo de Ramsey com emissões como insumo na
função de produção, levando em consideração os custos sombra, então pode ser possível ter
poluição constante com a economia crescendo em uma taxa exógena para algumas
especificações de tecnologia e de preferências. Se a economia emprega recursos para a
diminuição da poluição e o desenvolvimento de tecnologias limpas que reduzem o coeficiente
de emissão unitário, o processo da relação crescimento e meio ambiente depende basicamente
da produtividade do abatimento no setor ambiental, e pode haver crescimento sem acúmulo de
poluição.
Nota-se também no referencial teórico, diferentes pontos de vista sobre o crescimento
econômico: Quanto à defesa do não crescimento, Daly (2013), afirma que: “todos cantam
hinos para o crescimento em harmonia com o interesse de classe e ganância. O público é
enganado por ofuscação técnica, e com a falsa promessa de que, graças ao crescimento, eles
também um dia serão ricos. (DALY, p.5, 2013).
Buscar o crescimento econômico numa forma que subordina completamente a
sustentabilidade social e ambiental a ele, levou à atual crise ambiental (LACEY, 2008).
Sagoff (2008) afirma que uma sociedade inteligente pode sustentar estas duas ideais opostas
de natureza e salvação na mente. Equilibrando-as, sem reduzir ou entrar em colapso uma com
a outra.
Analise Crítica e Conclusão
Das variáveis que sustentam o crescimento econômico, o crescimento populacional
está diretamente ligado às metrópoles e consequentemente, aos danos ambientais que vem
ocorrendo no Brasil. A falta de investimento em políticas de abatimento de poluição, dentre
outras, vem sendo sentida pelos cidadãos metropolitanos, e a promessa de tecnologias que
corrigirão os danos deve ser discutida com cautela.
Alguns autores vêm demonstrando através de modelagens e análises empíricas que
pode haver o crescimento sem aumento da poluição, como é o caso de Xepapadeas (2005), no
entanto, este destaca a importância da política ambiental, utilização de taxas, entre outros
instrumentos para que tal crescimento seja possível.
No entanto, outros afirmam que o crescimento econômico não deve ser mais almejado,
sim o desenvolvimento, devido ao nível populacional (full world) e ao limite ambiental já ter
sido atingido (DALY, 2013).
A afirmação de que o crescimento econômico é diretamente responsável (causador)
dos danos ambientais pode ser contestada, se analisar a teoria com suas variáveis, que muitas
vezes não insere a variável ambiental. No entanto, da forma como foi historicamente
introduzido, sem políticas e sem restrições claramente definidas, foi o que incontestavelmente
ocorreu e vem acontecendo no Brasil.
Pode-se afirmar que o crescimento das metrópoles sem políticas estruturadas causa e
potencializa vários passivos ambientais. Estes passivos atingem de forma diferenciada a
população, uns são mais prejudicados que outros, normalmente, aqueles com menor poder
aquisitivo. Desta forma, surgem também os conflitos, embasados pelo debate do coletivo e o
individual, ou pelo o que se sabe e o que não é possível de ser conhecido.
Acredita-se que o ponto de acordo das ideias de crescimento e passivos ambientais
seria aumentar a quantidade de informação para tentar solucionar as questões que conflitam.
Como são complexas e se relacionam com o bem estar dos agentes atuais e de gerações
futuras, políticas bem estruturadas são fundamentais. Estas políticas só podem ser bem

estruturadas se resultarem de processos contínuos de pesquisas advindas de todas as áreas
detentoras da problemática a qual a política quer solucionar.
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