INDICAÇÕES DE LEITURA
GRUPOS DE ESTUDOS DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PELA
AUDITORIA DA DÍVIDA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR
Amigos e amigas que se dispuseram a participar dos grupos de estudos da Frente
Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida com Participação Popular,
Comunicamos que a Frente já está registrada na Câmara:
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53725

Nesta oportunidade, enviamos indicações de leitura iniciais que ficamos de
preparar para cada grupo, com o objetivo de incentivar e motivar a participação de
todos e todas.
A coordenação do grupo irá cuidar da comunicação (por e-mail, reuniões por
hangout, conforme mensagem inicial enviada anteriormente, também anexa).
Fiquem à vontade para indicar outras bibliografias, a fim de enriquecer a
preparação para a nobre tarefa que teremos.
Abraço e desde já muito grata pela participação e dedicação.
Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

Grupo 8
DÍVIDA ECOLÓGICA
O conceito de Dívida Ecológica é pouco conhecido no Brasil, não por acaso. Sua
relação com a dívida pública financeira é direta, como bem colocado pelo Papa Francisco
em sua recente e corajosa Carta Encíclica “Laudato Si”. O objetivo desse grupo é avançar
o debate sobre esse tema fundamental para a nossa soberania, compilar estudos,
desenvolver o conceitos e construir propostas.
Para iniciar os trabalhos, sugerimos alguns objetivos:
 Identificar na bibliografia existente, brasileira e internacional proposições que
sirvam de modelo para a quantificação de cobrança através de Dívida Ecológica
de empreendimentos que causam danos ambientais;
 Identificar na legislação brasileira mecanismos que possam sugerir o
desenvolvimento do tema Dívida Ecológica;
 Desenvolver um conceito próprio de Dívida Ecológica no Brasil para que o
mesmo sirva para identificar e julgar empreendimentos e seus responsáveis que
causam danos ambientais;

 Desenvolvimento teórico do conceito de dívida ecológica para o Brasil;
 Aplicação a caso concreto: dívida ecológica referente ao recente fato ocorrido
do Crime da Samarco BHP Billinton – Vale.

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 8:
(OBSERVAÇÃO : os links deste grupo devem ser copiados e colados no navegador para
acessar diretamente o texto indicado)


Artigo “Terrorismo Ambiental e Dívida Ecológica”, disponível em:

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2015/11/16/terrorismo-ambiental-e-dividaecologica/


O que é a dívida ecológica?

http://gaia.org.pt/2016/05/08/o-que-e-a-divida-ecologica/


A dívida ecológica: Queremos um ½ ambiente ou um ambiente inteiro?
O texto baseado no livro de Ana Primavesi “Agroecologia, Ecosfera, Tecnosfera
e Agricultura” com a redação e edição do Eng. Agr. Aurélio Carpalhoso de
Abreu.

http://www.guiagaia.com.br/saude/a-divida-ecologica-queremos-um-1-2-ambienteou-um-ambiente-inteiro/


O resgate da dívida ecológica- Leonardo Boff

http://triplov.com/boff/divida_ecologica.html


Da dívida ecológica ao débito do sistema financeiro com os pobres (entrevista com
economista francês Gaël Giraud por e-mail à IHU On-Line.)

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Da-divida-ecologica-ao-debito-dosistema-financeiro-com-os-pobres/7/34144


O conceito de Dívida Ecológica - Luiz Henrique Lima

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/iv_en/mesa2/3.pdf


Países ricos deveriam reconhecer que têm dívida ecológica com os países
pobres (Entrevista - Joan Martinez Alier, Universidade Autônoma de Barcelona)

http://gvces.com.br/paises-ricos-deveriam-reconhecer-que-tem-divida-ecologica-comos-paises-pobres-entrevista-joan-martinez-alier-universidade-autonoma-debarcelona?locale=pt-br



A teoria renda da terra ricardiana: um marco teórico unificador entre a
economia da poluição e a economia dos recursos naturais
Alexandre Reis

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vi_en/artigos/mesa1/a_t
eoria_da_renda_ricardiana.pdf


Métodos econômicos para a valoração de danos ambientais
José Aroudo Mota

https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1005/M%C3%A9t
odos%20econ%C3%B4micos%20para%20a%20valora%C3%A7%C3%A3o%20de%20dan
os%20ambientais_Mota.pdf?sequence=1


Avaliação de custos e benefícios ambientais – Ademar Romeiro e Alexandre
Gori Maia

http://www.enap.gov.br/documents/52930/707328/Caderno35.PDF/0e2ecd07-85704184-9566-115b2b0b8d3d


Brasil: Clima, Dívida Social E Dívida Ecológica - Marcos Arruda

https://www.ecodebate.com.br/2007/08/02/brasil-clima-divida-social-e-dividaecologica-argigo-de-marcos-arruda/


Declaração sobre ecojustiça e dívida ecológica-Conselho Mundial de Igrejas

http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=342&cod_boletim=19
&tipo=Artigo


Carta encíclica laudato si’ do santo padre francisco sobre o cuidado da casa
comum

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf


Ecologia política, economia ecológica e saúde coletiva: interfaces para a
sustentabilidade do desenvolvimento e para a promoção da saúde - Marcelo
Firpo Porto e Joan Martinez-Alier

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007001600011


Macroeconomia ecológica: discussão de modelos e abordagens de uma
perspectiva econômico-ecológica - Beatriz Macchione Saes e Ademar Romeiro

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/x_en/GT6-2112-152720130529173603.pdf



Manual para valoração econômica de recursos ambientais - Ronaldo Seroa da
Motta

http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/manual-para-valoracao-economicade-recursos-ambientais.pdf


Valoração Econômica do Meio Ambiente - Glossário

http://www.economiadomeioambiente.com.br/servi%C3%A7os/valora%C3%A7%C3%
A3o-economica-do-meio-ambiente/


Apoio Internacional ao reconhecimento e reparo integral da dívida ecológica
pela mudança climática nos acordos de COPENHAGUE.

https://acaoecosocialista.wordpress.com/tag/divida-ecologica/

