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1.   Desenvolvimento Sustentável 

Sustentabilidade (definição) – atividade ou ação que 
deve ser sustentada (indefinidamente). 
 
Meio Ambiente (não aplicável) – atividades altamente 
nocivas podem ser mantidas por longos períodos de 
tempo, quando comparado com o tempo da vida humana. 
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1.1. O que é o desenvolvimento Sustentável? 



Ecossistema (Meio Ambiente) – conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas (CONANA No 306, 2002) . 
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Exemplo: Adaptação do ecossistema às ações impostas 
pelas atividades humanas. 
 
Civilização moderna:  surgiu há cerca de 5.000 anos (ou 70 vidas humanas de 70 
anos ou cerca de 200 gerações) 
 
Mudanças Irreversíveis:  atividades  do  homem (velocidade) excedem a 
velocidade em que os  ecossistemas podem evoluir ou se recompor. 
 
Década de 80 e 90  (Global): diminuição da Camada de Ozônio e Alterações 
Climáticas (aumento na taxa e na amplitude das mudanças no ambiente, devido a 
expansão da economia global) 
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1.  Desenvolvimento Sustentável 

Definição 

“….o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem 

as suas necessidades” 



Relatório do Clube de Roma - 1972 
 
Economia Tradicional (Década de 70): era preciso crescer para 
atingir o desenvolvimento; 
 
Porém, dois problemas deveriam ser resolvidos!!!! 
 
§  Permitir  o acesso a melhores condições de vida aos pobres. Como 

desenvolver economicamente? 

§  Crescimento demográfico interligado com o econômico. Como lidar 
com o crescimento da população? 
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LIMITES DO CRESCIMENTO criou a necessidade de responder tais 

questões!!! 
 
A questão não era simplesmente escolher entre: 
 
§   o crescimento e o não crescimento e, 
§   sim na desaceleração do crescimento (evitar colapso). 

 
Segundo Diamond, J. as práticas insustentáveis não resulta em 
catástrofe e, sim em níveis de vida significantemente piores (diminuição 
na qualidade de vida) e riscos mais elevados. 
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Desafio do desenvolvimento Sustentável do século. 
 
§  É alcançar a situação denominada DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÄVEL 
 
 
Isto implica em Compreender – que a SOCIEDADE e ECONOMIA 
estão inseridas no MEIO AMBIENTE. 
§  Se o meio ambiente obtiver reservas abundantes de materiais e 

energia, a economia e o conhecimento dos seres humanos 
aumentam.  

§  Se o meio ambiente for explorado a uma velocidade superior aquela 
que o planeta tem condições de repor, os valores, projetos e 
economia tendem a desacelerar. 
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2. Capacidade Carga 

Definição  em Biologia: “o máximo de população de uma determinada 

espécie que uma área (física) pode suportar sem reduzir a capacidade de 

suporte da mesma espécie no futuro"  

 
§  De forma mais ampla, a capacidade de carga refere-se ao número de 

indivíduos que podem ser suportados por uma determinada área, 
dentro dos limites de seus recursos naturais, e sem degradar os 
capitais naturais, sociais e econômicos.  

§  A capacidade de carga para uma determinada área não e fixa. 

§  Ela pode ser alterada pela tecnologia, para melhor ou para pior, por 
pressões do aumento populacional ou do aumento da poluição 
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2. Capacidade Carga 

Capacidade de Carga = Número de indivíduos  (que podem ser 
suportados) / determinada área, dentro dos limites de recursos naturais e,  

sem degradar os capitais naturais, sociais e econômicos). 
 

A capacidade de Carga pode ser alterada: 
§  Tecnologia 
§  Aumento de populações 

 
Meio Ambiente Degradado – capacidade de carga encolhe (ambiente 

incapaz de suportar). População – Não pode viver além da capacidade de 

carga por muito tempo 
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2. Capacidade Carga: Identidade de Ehrlich 
 

§  Ao longo do tempo, os seres humanos tem modificado a capacidade de 
carga do meio ambiente.  

§  Pesquisadores tem desenvolvido métodos para estimar o impacto 
ambiental das populações com relação ao uso de recursos per capita, 
como por exemplo, a Identidade de Ehrlich. 

§  Paul Ehrlich, foi um biólogo da universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos, relatou que o crescimento sem limites da população e o 
hiperconsumo não são compatíveis com a finitude dos recursos naturais.  

Anne Ehrlich Paul Ehrlich 
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3. Impacto Ambiental 

População =   Habitantes   x  Produção econômica   x            Poluição                        

     Área               Área                     Habitantes                 Produção Econômica 

Onde: 
 
I = é o impacto sobre o ambiente resultante do consumo; 
P = é a população que ocupa determinada área; 
A = é o consumo per capita (riqueza); 
T = é o fator tecnológico. 
 
OBS: Quanto < impacto da população sobre uma determinada área > a 
sustentabilidade 

I = P x A x T 

 
 

Paul junto com sua esposa, Anne Ehrlich, criou uma fórmula matemática para 
calcular a pressão dos humanos sobre a Terra: 
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3. Impacto Ambiental 

Área 
(106 
Km2) 

População 
 (108 Hab.) 

PIB 
(1012 US$) 

Emissão (CO2) 
(1014 CO2 equiv.) 

1990 2000 *2025 1990 2000 *2025 1990 2000 *2025 

Brasil 8,5 1,5 1,70 2,40 0,435 0,610 1,220 5,17 6,90 12,10 

§  Projeção ou estimativa 
§  PIB Produto Interno Bruto 
§  ECO2 (Emissão de CO2 – equivalente do principal  gás de efeito estufa)  

A tabela abaixo, mostra a variação da população do Brasil, juntamente com a 
variação do PIB e da emissão de gases de efeito estufa (ECO2) para o intervalo de 
1990-2000-2025. 
 

Considerando, o aumento da população e o fator tecnológico, pode aumentar ou 
diminuir o impacto. 
IMPACTO - pode se calculado através de uma variação padrão, desde que  se 
mantenha no futuro). 
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População/área 
(Hab./Km2) 

P 

PIB/pop. 
(US$/Hab.) 

A 

ECO2 
(CO2 equiv/US$) 

T 

1990 18 2900 1189 

2000 20 3588 1131 

*2025 28 5083 992 

Tabela 3.2. Termos da Equação de Ehrlich para o Brasil 

3. Impacto Ambiental 

De acordo com a Tabela 3.2, observa-se que a população aumenta, o PIB 
aumenta, mas a tecnologia apresenta uma melhora (diminuição na Emissão de 
CO2). 

Através do método de Ehrlich observa-se que, no exemplo tomado, tem-se  
§  a população por área aumentada,  
§  o PIB per capita também aumentado,  
§  mas a tecnologia apresenta melhora, (diminuição da emissão de CO2ao longo dos 

anos) 
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3. Impacto Ambiental 

Figura 3.1. Variação de Impacto sobre o ambiente causado pelo consumo ao longo dos anos 

Apesar do fator tecnológico ter apresentado melhora, o impacto final sobre o 
ambiente  resultante do consumo continua crescer linearmente. 

•  Autor inclui o meio Ambiente, Pressão do tamanho de uma população e o fator econômico. 
O Fato de Impacto diminuir, garante um desenvolvimento sustentável??? 
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4. Sustentabilidade Ambiental 

Sociedade Sustentável: segundo Daly, H.  Para que uma sociedade 

seja sustentável, há dois princípios básicos a serem atendidos: 

 

1o Princípio da Sustentabilidade Ambiental:  Os recursos naturais não 

devem ser consumidos a uma velocidade que impeça sua recuperação. 

 

 

2o Princípio da Sustentabilidade: A produção de bens não deve gerar 

resíduos que não possam ser absorvidos ou degradado pelo ambiente de 

forma rápida e eficaz 
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4. Sustentabilidade Ambiental 

A aplicação desses princípios em nível global direciona para ações locais 
em prol: 
 
§  da conservação dos sistemas de sustentação da vida e da 

biodiversidade; 

§  do aumento de uso de recursos renováveis; 

§  da minimização da utilização de recursos não renováveis, e; 

§  do respeito aos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. 



5. Modelos de Interação - Sistemas Humanos  
(Econosfera e Sociosfera) com o meio ambiente 

(Ecosfera) 
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Interação entre os Sistemas Humanos  e  Meio Ambiente apresenta: 
§  três tipos de Sustentabilidade: Econômica, Social e Ambiental. 

 
Sustentabilidade pode ser classificada de três formas: 

§  Fraca 

§  Média 
§  Forte  

 
As quais dependem de quanto se considera a substituição entre os tipos 

de capital (Natural, Econômico e Social). 
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5. Modelos de Interação - Sistemas Humanos  
(Econosfera e Sociosfera) com o meio ambiente 

(Ecosfera) 

Figura 5.1. Modelo de Sustentabilidade fraca 

Primeiro Modelo de Sustentabilidade: Capitais são substitutos não 
perfeitos uns aos outros, e sim complementares. 

§  Exemplo: Uma planta 

de TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 
LÍQUIDOS (ETE) 
complementaria o 

serviço de 

PURIFICAÇÃO DE 
ÁGUA realizado por 

uma FLORESTA. 
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Segundo Modelo de Sustentabilidade:  Considera (eco, econo e 
sociosfera), com área de domínio comum. 

ECONOSFERA 

SOCIOFERA 

Figura 5.2. Modelo de Sustentabilidade Média  

5. Modelos de Interação - Sistemas Humanos  
(Econosfera e Sociosfera) com o meio ambiente 

(Ecosfera) 

§  Exemplo: O plantio de um bosque  
substituiria parcialmente o capital 

natural de uma floresta natural. 
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5. Modelos de Interação - Sistemas Humanos  
(Econosfera e Sociosfera) com o meio ambiente 

(Ecosfera) 
Terceiro Modelo de Sustentabilidade: Os sistemas Humanos (econo e 
social), tomam as decisões sobre o sistema eco. 

SOCIOSFERA 

ECONOSFERA 

ECOSFERA 

§  Exemplo: Esgotamento dos 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS deve 

ser compensado e garantido pelo 

desenvolvimento DE OUTRA 
FONTE DE ENERGIA. 

 

Uma Serraria seria inútil (Econômica e 

Social) sem o complemento do capital 

natural de uma floresta  
Figura 5.3. Modelo de Sustentabilidade forte 
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