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1. Apresentação da Disciplina : Desenvolvimento Sustentável 

I. EMENTA: A disciplina aborda conceitos relativos à sustentabilidade do 
meio ambiente, suas relações com o setor produtivo e a influência do uso 
de energia nas sociedades modernas. 
São apresentados os diagramas de energia dos sistemas, que oferecem 
diferentes vantagens aplicáveis para análise de território, ecossistemas e 
da sociedade. 
 
II. OBJETIVOS GERAIS: Apresentar as tipologias e perspectivas do 
desenvolvimento sustentável, analisando os impactos decorrentes do 
consumo de energia a as alternativas para mitigar tais impactos. 
Descrever as modernas ferramentas e técnicas visando a 
sustentabilidade das sociedades modernas. 
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.  Apresentar e reconhecer as tipologias do desenvolvimento; 
2.  Apresentar e reconhecer as tipologias da sustentabilidade; 
3.  Refletir sobre os impactos ambientais decorrentes do uso da energia 

nas sociedades modernas; 
4.  Conhecer as modernas ferramentas e técnicas visando a avaliação da 

competitividade ambiental. 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1.  O que é desenvolvimento econômico; 
2.  O que é desenvolvimento Sustentável; 
       Tipos de sustentabilidade fraca, média e forte; 
3. A engenharia da Sustentabilidade; 
4. Modelos 
5. Modelos de crescimento com fonte renovável e lentamente renovável 
6. Modelos de crescimento com fonte não renovável e com duas fontes. 
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V. ESTRATÉGIA DE TRABALHO: 
 
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina e 
trabalhos extra-aula para entregar quinzenalmente.  
 
 
VI. AVALIAÇÃO: 
 

Bi = [(NP – 2) + no Tx] 
 
 
Onde: 
NP – Provas Bimestrais 
Tx – Avaliação de Trabalhos extra-aula 
 
Nota = 10 
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Definição: consiste em um processo de enriquecimento dos países, assim 
como de seus habitantes, ou seja, na acumulação de ativos individuais ou 
públicos. 
 

§  Em suma, o desenvolvimento econômico é um processo pelo qual a 
renda nacional real de uma economia aumenta durante um longo 
período de tempo. 

 
 
 

§  Há ativos que são tangíveis (terra e capital) e aqueles que são 
financeiros (dinheiro, títulos, etc). 
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Como ocorre: O processo de desenvolvimento econômico supõe que 
ajustes institucionais, fiscais e jurídicos são necessários para: 
 

§  inovações,  
§  empreendedorismo e  
§  investimentos, para oferecer condições para um sistema eficiente de 

produção, circulação e distribuição de bens e serviços à população. 
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Definição: O Produto Interno Bruto (PIB) é usado para medir a atividade 
econômica do país calculado no Brasil pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

§  Mede o nível de riqueza de uma região. Quanto mais se produz, mais 
se está consumindo, investindo e vendendo. 

§  O índice só considera os bens e serviços finais, de modo a não calcular 
a mesma coisa duas vezes.  
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Exemplo: 
 

§  A matéria-prima usada na fabricação não é levada em conta. No caso 
de um pão, a farinha de trigo usada não entra na contabilidade. 
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Como o PIB é calculado? 
 

§  Desde 1990, o cálculo e a divulgação do PIB brasileiro são realizados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – órgão 
federal subordinado ao Ministério do Planejamento. 

 

Fórmula de cálculo do PIB: 
 

§  A fórmula utilizada para calcular o PIB é: 

                  
                               PIB = C  + G + I + (X – M) 
 

 
G = Consumo do governo 
C = consumo das família 
I  = investimento bruto 
X = exportações de bens e serviços 
M = importações de bens e serviços 
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PIB = C + I + G + X – M,  
 
o sinal de negativo na frente das importações é devido ao fato de que as 
importações representam o vazamento de renda gerada no país para o 
exterior. 
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Influência:  
 
§  O primeiro fator que influencia diretamente a variação do PIB - é o 

consumo da população.  

§  Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Se o consumo é 
menor, o PIB cai. 

§  O consumo depende dos salários e dos juros. Se as pessoas ganham 
mais e pagam menos juros nas prestações, o consumo é maior e o PIB 
cresce.  

§  Com salário baixo e juro alto, o gasto pessoal cai e o PIB também. 
Por isso os juros altos atrapalham o crescimento do país. 
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Influência:  
 

§  Os investimentos das empresas também influenciam no PIB.  

§  Se as empresas crescem, compram máquinas, expandem atividades, 
contratam trabalhadores, elas movimentam a economia.  

§  Os juros altos também atrapalham aqui: os empresários não gastam 
tanto se tiverem de pagar muito pelos empréstimos para investir. 

§  Os gastos do governo são outro fator que impulsiona o PIB. 

§  Quando faz obras, como a construção de uma estrada, são contratados 
operários e é gasto material de construção, o que ele eleva a produção 
geral da economia. 
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Quanto maior o PIB mais desenvolvido é o país ou região. 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki 
Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_PIB 



§  Definição: IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que 
serve de comparação entre os países, e tem o objetivo de medir o 
grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 
população de diversos países do mundo. 

§  Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. 

§  O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 
(desenvolvimento humano total).  

§  Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país.  

§  Este índice também é usado para apurar o desenvolvimento de 
cidades, estados e regiões.  
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Desenvolvimento: O IDH foi desenvolvido em 1990 e vem sendo utilizado 

pelo Programa das Nações Unidas e a partir de dados de três 

combinações de INDICADORES como: 
 

§   expectativa de vida 

§   educação e alfabetização  

§   PIB (per capita) 

A cada ano, os países, membros da ONU são classificados de acordo com 

essas medidas. 
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Classificação do desenvolvimento de acordo com o IDH:  
 

§  De 0 a 0,499 - países com IDH baixo (geralmente países 
subdesenvolvidos). 

§  De 0,500 a 0,799 - países com IDH médio (geralmente países em 
processo de desenvolvimento). 

§  De 0,800 a 1 - países de IDH elevado (geralmente países ricos ou em 
rápido processo de crescimento econômico - emergentes).  
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Critérios de Avaliação: O IDH combina três DIMENSÕES: 
 
 
§  Uma vida longa e saudável: Expectativa de vida 

 
§  Acesso ao conhecimento: Anos médios de estudo e anos esperados de 

escolaridade. 

§  Um padrão de vida decente : PIB (per capita) 

IDH 



Colocação no Ranking de IDH de alguns países: 
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Colocação Brasil no Ranking de IDH: 
 
 

§  De acordo com dados de 2012 (Relatório 2012-IDH) a nível  mundial:  

   Ocupa  850 Posição com um IDH de 0,730 

§  Embora apresente deficiências no sistema educacional, o IDH do Brasil 
é considerado de médio para alto. 

 
 

§  A expectativa de vida em nosso país também tem aumentado, 
colaborando para o índice.  

IDH 
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Colocação cidades do Brasil no Ranking de IDH: 
 
Melhor cidade => 10 São Caetano do Sul (SP) (IDH = 0,862) 
Pior cidade => 55650 Melgaço (PA) (IDH = 0,418) 
 

 
Vale  
 

240       São José dos Campos    0,807 
400  Taubaté              0.800 
760  Caçapava              0.788   
1570        Jacareí               0.777 
3040  Cachoeira Paulista        0.764 
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ESTRUTURA PARA O CÁLCULO DO IDH 
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ESTRUTURA PARA O CÁLCULO DO IDH 
 

Valores máximos e mínimos de cada dimensão para o cálculo do IDH 

IDH 

Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸  𝐷𝐴  𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆Ã𝑂   =   
(𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅  𝑅𝐸𝐴𝐿 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅  𝑀Í𝑁𝐼𝑀𝑂)
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅  𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅  𝑀Í𝑁𝐼𝑀𝑂)

	  



Atual: No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD 
começou a usar um novo método de cálculo do IDH.  
Os três índices seguintes são utilizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDH 

PNUD= Programa das Nações Unidas  
para o Desenvolvimento 



§  Os economistas consideram que o desenvolvimento é consequência do 
aumento da circulação e da distribuição  do dinheiro. 

§  Devem entender que o sistema humano está inserido no meio ambiente. 

§  Mas na verdade essa circulação de dinheiro, na verdade são fluxos de 
energia que controlam a economia. 

§  Estimular o crescimento por meio do aumento da circulação de dinheiro 
só funciona quando há grandes quantidade de recursos e energia 
fornecidos pelo meio ambiente.                   

Conclusão 
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País Expectativa 
de vida (anos) 

Média de anos 
de escolaridade 

(anos) 

Anos de 
escolaridade 
esperados 

(anos) 

PIB per 
capita  

(US$/hab 

Brasil 72,9 7,2 13 13444 

EV (Espectativa de Vida) = ????? 
 
IAEE (Indice de Anos Esperados de Escolaridade) = ?????? 
 
IAME (Índice de Anos Médios de Estudo) = ????? 
 
IR (Índice de Renda) = ??????? 
 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) = ??????  
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5. Exercícios extra-aula 

Exercícios: 1, 2 (Itália, China, Zimbabue), Tabela Resumo e Compare 
os países e comente os resultados (Páginas 11, 12 e 13 da Apostila). 
 
 


