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InTRODuçãO

Cresci em seattle, na década de 1970. nas férias de verão, rumava com 

minha família para as montanhas do parque nacional north Cascades. a 

cada ano notava mais casas e centros comerciais ao longo da estrada, ao 

passo que minhas adoradas florestas diminuíam visivelmente de extensão. 

Por que estavam desaparecendo?

Só anos mais tarde, já morando em Nova York, pude entender por que 
minhas florestas estavam sumindo. Eu tinha aulas de meio ambiente no 
campus do Barnard College, no Upper West Side de Manhattan, a seis 
quadras do meu alojamento. De manhã bem cedo eu perfazia o trajeto, 
sonolenta, observando as infindáveis pilhas de lixo pelas calçadas. Dez ho-
ras depois, no caminho de volta, as ruas estavam limpas. No dia seguinte, 
novamente estavam lá os monturos, ao longo de todo o percurso. O que 
havia naquele lixo? Comecei a investigar e descobri que cerca de 40% do 
lixo doméstico dos Estados Unidos são compostos de produtos feitos de 
papel.¹ Papel! Era ali que minhas árvores iam parar! As deslumbrantes flo-
restas da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá iam para os latões 
das calçadas do Upper West Side. E daí seguiam para onde? 

Minha curiosidade aguçou. Então viajei até o infame aterro sanitário 
de Fresh Kills, em Staten Island: com cerca de doze quilômetros quadrados, 
era um dos maiores lixões do mundo. Jamais havia visto algo parecido. 
Fiquei parada na entrada do aterro, absolutamente perplexa. Em todas as 
direções, até onde minha vista alcançava, havia sofás destruídos, aparelhos, 
caixas de papelão, roupas, sacos plásticos, livros e toneladas de Coisas e 
mais Coisas. Quando o aterro foi fechado oficialmente, em 200, alguns 
diziam que aquela montanha fedorenta era a maior estrutura feita pelo 
homem, com um volume maior que a Muralha da China e picos 24 metros 
mais altos que a Estátua da Liberdade.²
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Fui criada por uma mãe solteira da era pós-Depressão que passou aos 
filhos um senso de respeito por qualidade, e não quantidade. Em parte 
por sua filosofia de vida, em parte por dificuldade financeira, minha ju-
ventude foi moldada segundo os preceitos da Segunda Guerra: “Use até 
o fim, esgote bem, vire-se com o que há, ou viva sem.” Em minha casa, 
simplesmente não sabíamos o que era desperdício nem consumo supérfluo. 

InTeRlIgAçõeS

A história das Coisas me levou a viajar pelo mundo, em missões de pesquisa 
e de organização comunitária financiadas por entidades ambientais como 
o Greenpeace, a Essential Action, a Global Alliance for Incinerator Alter-
natives (Gaia). Nessas andanças não passei apenas por lixões, mas também 
por minas, fábricas, hospitais, embaixadas, universidades, fazendas, escri-
tórios do Banco Mundial e diversos corredores governamentais. Na Índia, 
hospedei-me em vilas tão isoladas que, tão logo chegava, era recebida por 
pais desesperados, na esperança de que eu fosse a médica internacional 
em sua visita anual e pudesse atender suas crianças doentes. Visitei centros 
comerciais tão grandes e reluzentes em Tóquio, Bangcoc e Las Vegas que 
me sentia no desenho animado dos Jetsons ou em Futurama. Por outro 
lado, conheci famílias inteiras que moravam em lixões nas Filipinas, na 
Guatemala e em Bangladesh e que sobreviviam dos restos de alimentos 
que arrancavam de pilhas fétidas e fumegantes. 

Eu sabia que aqueles depósitos de lixo eram perigosos. E em todo 
lugar que ia, investigava cada vez mais a fundo: por quê? Porque contêm 
substâncias tóxicas, respondiam. Mas como era possível que os produtos 
descartados pelas famílias contivessem material tóxico? E por que é tão co-
mum os lixões estarem localizados em comunidades de baixa renda, onde 
a maioria das pessoas que ali vive e trabalha não tem a pele branca? Assim, 
precisei estudar química, saúde ambiental e ainda… racismo ambiental.

Nesse ponto comecei a me perguntar por que fábricas inteiras eram 
transferidas de países desenvolvidos para países mais pobres, muitas ve-
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zes do outro lado do mundo. Como isso poderia ser vantajoso para os 
industriais? Por virem de tão longe, os produtos deveriam chegar para nós 
com preços altos; no entanto, são baratos. Passei a ler sobre a legislação 
americana e os extensos acordos comerciais internacionais e comecei a 
compreender o poder de influência das multinacionais na redação das 
regulamentações e dos tratados. Enquanto isso, fazia-me perguntas de 
outra ordem: por que os aparelhos eletrônicos apresentam defeitos tão 
rapidamente? Por que substituí-los sai mais barato que consertá-los? E, 
assim, mergulhei no ardiloso mundo da publicidade e de suas ferramentas 
para a promoção do consumo. 

À primeira vista, cada uma dessas questões me parecia isolada e dis-
tante de minhas indagações em torno das florestas de Cascades e dos 
dejetos nas calçadas de Nova York. Mas, ao final, descobri que estão co-
nectadas. Hoje acredito que tudo integra um sistema maior que deve ser 
compreendido em sua relação com cada parte. Não é um ponto de vista 
fora do comum: a biologia aceita facilmente a ideia de múltiplos sistemas 
(por exemplo, circulatório, digestivo, nervoso) compostos de unidades 
(como células ou órgãos) que interagem dentro do corpo. E há sistemas 
dentro de sistemas. A biosfera está dentro de outro sistema, muito maior, o 
sistema solar. A economia também funciona como um sistema, razão pela 
qual os eventos podem provocar um efeito dominó: as pessoas perdem o 
emprego e reduzem os gastos, desse modo as fábricas vendem menos, o 
que resulta em mais demissão… Isso aconteceu em 2008 e 2009, durante 
a crise financeira mundial. Enfim, tudo está interligado. 

A trajetória profissional da maioria das pessoas começa com um interesse 
geral que se torna cada vez mais especializado ao longo de anos de edu-
cação, treinamento e prática. Fiz o caminho inverso: comecei com um 
fascínio indignado pelo lixo de Nova York e acabei me tornando o que as 
pessoas chamam de pensadora de sistemas. Após receber um diploma em 
ciência ambiental, consegui um emprego no Greenpeace, que me pagava 
para rastrear o destino e o impacto dos dejetos embarcados em navios 
nos Estados Unidos e despachados para o exterior. Minha função envolvia 
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investigar e deter o descarte internacional. Serei eternamente grata ao 
Greenpeace. A organização me forneceu um laptop e um treinamento 
rudimentar, e depois me soltou no mundo para testemunhar esse tipo de 
tráfico em nível global. 

Porém, como a maioria dos organismos, o Greenpeace distribuía suas 
operações por departamentos estanques, desligados uns dos outros: pro-
dutos tóxicos, oceanos, florestas, armamento nuclear, ecossistemas mari-
nhos, organismos geneticamente modificados, clima etc. Havia, portanto, 
uma forte cultura de especialização. E todas as equipes se concentravam, 
obstinadamente, no tema em pauta, excluindo todo o resto. 

No início dos anos 990, viajei bastante para trabalhar com aliados 
em outros países. A princípio, orgulhava-me de saber mais sobre tráfico 
internacional de lixo do que qualquer pessoa fora do Greenpeace. Porém, 
quanto mais viajava, mais percebia o quanto ainda me faltava saber. De iní-
cio, fiquei impressionada com a dimensão das ações que algumas pessoas 
promoviam na Índia, na Indonésia, nas Filipinas, no Haiti e na África do 
Sul, envolvendo, a um só tempo, um emaranhado de questões: água, flo-
restas, energia, comércio internacional e até direito das mulheres. Presumi 
que eles precisavam cobrir temas diversos porque operavam com equipes 
pequenas; e eu me apiedava, porque podia me dar o luxo de dedicar toda a 
minha atenção a um só assunto. Até perceber que todas aquelas questões 
estavam inter-relacionadas e que voltar-me para apenas uma delas não só 
me impedia de ver o todo como retardava minha capacidade de compre-
ender a complexidade de meu próprio tema. 

Foi assim que comecei furando sacos de lixo e cheguei à análise dos 
sistemas globais de produção e de consumo de bens manufaturados, ou ao 
que os acadêmicos chamam de “economia de materiais”. Eu transitava en-
tre duas disciplinas percebidas, em geral, como opostas: o meio ambiente 
(ou ecologia) e a economia. No entanto, esses dois sistemas não apenas 
dialogam o tempo todo, como um é subsistema do outro.

Muitos ambientalistas evitam lidar com economia. Os tradicionais 
se concentram na busca da preservação daquele urso fofinho à beira de 
extinção, ou na defesa dos majestosos bosques de sequoias. Mas, por acaso, 
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espécies ameaçadas e locais preservados têm alguma coisa a ver com estru-
turas de precificação, subsídios governamentais para mineração e acordos 
de comércio internacional? Ora, claro que sim! Já os economistas clássicos 
reconhecem o meio ambiente apenas como manancial ilimitado, barato 
ou gratuito de matéria-prima para alimentar o crescimento econômico. 
No entanto, a economia é um subsistema do ecossistema da Terra. Qual-
quer sistema econômico é uma invenção humana. E qualquer invenção 
nossa é um subsistema da biosfera. Quando compreendemos isso, somos 
conduzidos a novas percepções.

ApROxImAnDO lImITeS

A mais importante dessas percepções é evidente: para que um sistema 
exista dentro de outro, deve respeitar os limites do primeiro. As dimen-
sões e a capacidade da Terra não mudam. A superfície dessa massa de 
rocha que chamamos de casa é de 50 milhões de quilômetros quadrados 
(aproximadamente um terço é composto de terra).3 O suprimento da água 
– em seus três estados – chega a cerca de .365 milhões de quilômetros cú-
bicos.4 O que temos é isso. Portanto, há um limite para a quantidade de 
terra, água, ar, minerais e outros recursos fornecidos pelo planeta. Trata-se  
de um fato. Um fato que as pessoas parecem ignorar, considerando a forma 
como em geral se vive nos Estados Unidos e em outras nações ricas. 

De meu ponto de vista, em meu aconchegante bangalô em Berkeley, o 
mundo parece bastante belo: o tempo é bom e as ofertas do mercado não 
se alteram pelo fato de o estado da Califórnia atravessar uma seca há vários 
anos. Se a colheita de frutas for ruim, as maçãs ainda chegarão do Chile. Mas 
relatórios científicos contam hoje uma história diferente: os indícios da crise 
ambiental são tão abundantes e alarmantes que cada vez menos pessoas 
ignoram os limites físicos do planeta. Existem centenas de livros e relatórios, 
de fontes confiáveis, que documentam nossa situação. Eis alguns destaques:

• Em julho de 2009, atingimos 387,8 partes por milhão (ppm) de dióxido de 
carbono (CO₂) na atmosfera. Cientistas renomados em todo o mundo 
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Fonte: W. Steffen et al., Global Change and the  
Earth Systems: A Planet Under Pressure, 2005.
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identificam 350ppm como o nível máximo que a atmosfera pode conter 
para que o planeta continue conforme o conhecemos.5

Fonte: J. Hansen et al., “Target atmospheric Co₂:  

Where should humanity aim?”, 2008, 350.org.

• Elementos químicos tóxicos industriais e agrícolas estão sendo detec-
tados em todos os corpos analisados, inclusive de recém-nascidos, em 
qualquer ponto do planeta.6

• A poluição do ar em ambientes fechados mata ,6 milhão de pessoas por 
ano; a poluição do ar externo, outras 800 mil pessoas no mesmo período.7

• Cerca de um quinto da população mundial – mais de ,2 bilhão de pes-
soas – sofre com escassez de água, recurso cada vez menos abundante.8

• A desigualdade salarial do planeta é assombrosa. Atualmente, % dos 
mais ricos do mundo possui tanta riqueza e Coisas quanto os 57% mais 
pobres.9

O que acontece quando um subsistema (no caso, o econômico) segue 
crescendo dentro de outro com tamanho fixo? Ele bate no teto. A econo-
mia em expansão vai de encontro aos limites da capacidade planetária 
de sustentar a vida. Economistas estimam que os países desenvolvidos 
crescerão a uma taxa de 2% a 3% ao ano; e a China e a Índia, de 5% a 0%.10 
Mas já produzimos hoje, em todo o planeta, quase seis vezes a quantidade 
de emissões de CO₂ que precisamos reduzir até 2050 para evitar o caos 
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climático!11 Considere ainda a necessidade de elevar o padrão de vida dos 
países mais pobres do mundo, o que significa aumentar suas emissões de 
dióxido de carbono… Com esse elemento sobrecarregando a atmosfera 
e nossas demandas em extrair recursos e alterar ciclos vitais da Terra, 
estamos exaurindo o planeta além de seus limites.

Se não reavaliarmos os sistemas de produção e extração e não modi-
ficarmos a forma como distribuímos, consumimos e descartamos nossas 
Coisas – modelo que chamo de extrair-fazer-descartar –, o ritmo da eco-
nomia matará o planeta. Sei que é tentador alienar-se, desistir e se resignar. 
Uma amiga me disse que, ao ler notícias sobre a ameaça à vida no planeta, 
tem vontade de sair e fazer compras, porque é um alívio apenas preocupar-  
se se seus sapatos combinam com a bolsa. Mas a questão é: não temos 
escolha. Nas palavras de Joseph Guth, advogado, bioquímico e diretor 
jurídico da Science and Environmental Health Network: 

Nada é mais importante para os seres humanos do que uma biosfera econo-

micamente funcional e que sustente a vida na Terra. É o único lugar habitável 

que conhecemos num universo hostil. Todos dependemos dela para viver 

e somos compelidos a partilhá-la. … A biosfera parece quase magicamente 

apropriada para os seres humanos e de fato é, pois nós evoluímos através 

de eras de imersão nela. Não podemos viver bem ou por muito tempo sem uma 

biosfera funcional. Portanto, ela vale tudo que temos.12

SOluçõeS fRAgmenTADAS

Os desafios são interligados e sistêmicos, ao passo que as reações geral-
mente são parciais, centradas em apenas uma área – como a melhoria de 
tecnologias, a restrição ao crescimento populacional ou a contenção do 
consumo de recursos.

Por exemplo, os defensores das tecnossoluções acreditam que tecnolo-
gias mais limpas, “verdes” e inovadoras tornarão a atividade industrial e 
econômica tão eficiente que os problemas serão resolvidos. Eles destacam 
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que há cada vez menos destruição ambiental por unidade de atividade (por 
cada dólar de produto interno bruto ou por tonelada de produtos manufa-
turados). Eles não estão errados. Muitas tecnologias vêm se tornando mais 
eficientes. Mas o progresso é anulado pelo fato de que há mais crescimento 
absoluto: mais gente extraindo, usando e descartando Coisas. Portanto, a 
totalidade do impacto ambiental adverso continua a aumentar, apesar da 
implantação de tecnologias mais eficazes.

Tecnologias “verdes” não nos salvarão, pois representam apenas parte 
do quadro. Nosso impacto coletivo no planeta resulta de uma combina-
ção de número da população, tipos de tecnologias empregadas e quanti-
dade de consumo. Em termos técnicos, muitas vezes isso é representado 
pela equação I = PAT (I é impacto; P é população; A é afluência, isto é, 
consumo; e T é tecnologia usada). A equação foi concebida na década de 
970, ao longo de debates entre os que responsabilizavam as tecnologias 
e os elevados padrões de consumo pela destruição ambiental e os que a 
atribuíam ao crescimento populacional. A inter-relação entre os fatores 
explicitados na equação I = PAT indica que seria possível diminuir nosso 
impacto reduzindo a população e/ou aperfeiçoando as tecnologias. Seria 
possível, mas não necessariamente. Se o número de pessoas diminuir, mas 
passar a consumir muito mais Coisas, o impacto aumentará. Já mais gente 
consumindo menos Coisas poderia reduzi-lo. 

Claro, o crescimento populacional é parte do problema: estudos apon-
tam esse fator como uma das grandes razões para o aumento exponen-
cial, nos últimos cinquenta anos, do esgotamento dos recursos naturais 
(árvores, minerais, água potável, pesca etc.). Nós levamos 200 mil anos 
para chegar ao número de  bilhão de pessoas no planeta, registrado no 
começo do século XIX; pouco mais de um século depois, em 960, atin-
gimos 3 bilhões; e, desde então, passamos do dobro disso, com os atuais 
6,7 bilhões.13

Historicamente, as intervenções realizadas com o objetivo de contro-
lar o crescimento populacional global foram decididas nas regiões mais 
consumidoras, que ignoraram os padrões desiguais de consumo entre 
os diversos países. Não raro, nações com elevada expansão populacional 
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consomem pouquíssimos recursos. Em contrapartida, a pequena fatia da 
população (de % a 5%) que possui a maior parte da riqueza do mundo 
produz a maior parte dos gases do efeito estufa e outros danos ambientais. 
Assim, é importante que qualquer estratégia que vise controlar o cresci-
mento da população seja definida democraticamente e comprometida com 
a justiça e os direitos humanos, sobretudo das mulheres. 

Não sabemos qual a verdadeira capacidade populacional do planeta, 
mas sabemos que o limite não é rígido, já que depende de nossos níveis 
de produção e consumo. Isso levanta grandes questões sobre igualdade 
de distribuição de recursos e juízos de valor sobre quanto é suficiente. 
Deveríamos perguntar quantas pessoas o planeta pode sustentar nos pa-
drões de consumo dos Estados Unidos ou nos padrões de Bangladesh? E 
quem dá a resposta?

Essas questões complicadas exigem diálogo e soluções conjuntas, por-
que não resta dúvida de que alcançaremos o limite da capacidade popula-
cional da Terra. E, quando isso acontecer, será o fim do jogo: nós depen-
demos deste planeta para comer, beber, respirar e viver. Descobrir como 
manter nosso sistema de sustento vital em funcionamento deve ser nossa 
prioridade número um. Se o que atrapalha é a máquina de crescimento 
econômico baseada no extrair-fazer-descartar (hoje fora de controle), en-
tão devemos considerar seu desmantelamento e a construção de novas 
engrenagens a partir de tudo o que aprendemos ao longo das décadas 
anteriores.

A fé nO CReSCImenTO eCOnômICO

Crescimento econômico geralmente implica aumento nas atividades 
em todos os setores – indústria, comércio, serviços, consumo. Em ou-
tras palavras, significa mais extração de recursos naturais, mais produção 
e mais Coisas devolvidas à terra na forma de lixo. O crescimento eco-
nômico deveria ser um meio de valor neutro para atender às necessida-
des básicas de todos e criar comunidades mais saudáveis, energia mais  
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limpa, infraestrutura mais sólida, cultura mais vibrante etc. Durante muito 
tempo, ele contribuiu para a difusão desses objetivos fundamentais em 
algumas partes do planeta, propiciando abertura de estradas, construção 
de moradias etc. Agora, talvez já tenhamos Coisas suficientes para aten-
der às necessidades básicas de todos; só que elas não são distribuídas de 
forma justa.

Uma grande parte do problema é que o sistema econômico dominante 
valoriza o crescimento como um objetivo em si mesmo. Por isso usamos o 
produto interno bruto, ou PIB, como a medida padrão do sucesso de uma 
nação. O PIB contabiliza o valor dos bens e serviços produzidos a cada ano. 
Mas deixa de fora facetas importantes, ao não considerar a distribuição 
desigual e injusta da riqueza, nem examinar quão saudáveis e satisfeitas 
estão as pessoas. É por isso que o PIB de um país pode seguir subindo a 
ótimos 2% a 3% ao ano, e a renda dos trabalhadores ficar estagnada, caso 
a riqueza emperre em um determinado ponto do sistema. 

Além disso, os verdadeiros custos ecológicos e sociais do crescimento 
não são incluídos no PIB. Em geral, permite-se às indústrias “externalizar 
suas contas” (tanto no sentido de receber autorizações do governo quanto 
de não serem responsabilizadas), o que significa que não estão pagando e 
nem sequer contabilizando os efeitos colaterais de suas atividades produ-
tivas, como a contaminação dos lençóis freáticos, a exposição de comuni-
dades a carcinógenos ou a poluição do ar.

Para muitos, o objetivo indiscutível de nossa economia é aumentar o 
PIB, ou seja, crescer. Mas, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, há 
mais gente faminta do que nunca: metade da população mundial vive com 
menos de 2,50 dólares por dia.14 A fé de nossa sociedade no crescimento 
econômico repousa na suposição de que sua continuidade é tão possível 
quanto benéfica. Mas nenhum dos dois pressupostos é verdadeiro. Pri-
meiro porque, devido aos limites do planeta, o crescimento econômico 
infinito é impossível. Ultrapassado o patamar em que as necessidades 
humanas básicas são atendidas, ele tampouco se revelou uma estratégia 
para aumentar o bem-estar. Registramos hoje nas grandes metrópoles um 
alto nível de estresse, depressão, ansiedade e solidão.


