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Desenvolvimento sustentável é 
aquele “... that meets the 
needs of the present without 
compromising the ability of 
future generations to meet 
their own needs” (Relatório 
Brundtland, 1987) 
 

Introdução: por que “recente”? 

 Desde Silent Spring (1962), 
de Rachel Carson, o mundo já 
sabia de alguns perigos 
ambientais que muito tem a ver 
com a atividade humana; 

 
 É sabido desde a década de 
1970, na literatura, que 
crescimento econômico 
excessivo pode ser prejudicial 
ao bem-estar das pessoas – 
Nordhaus & Tobin (1972) – Is 
the growth obsolete?; 



Introdução: quais “nuances”? 

[Economia] 
       Crescimento e meio ambiente 
 
 
[Ciência Ambiental] 
       Sustentabilidade ambiental 
 
 
[Sociedade] 
       As pessoas e o meio ambiente 
 



[Economia] – Curva de Kuznets Ambiental 

Nível de 
poluição 

PIB (per capita)  

Curva Ambiental de Kuznets 



[Economia] – Curva de Kuznets Ambiental 

 Aceleração de crescimento econômico – em geral, 
altamente baseado na utilização de recursos naturais; 

 
 Trata-se de uma fase, em geral, altamente focada na 
agricultura e extração de commodities; 

 
 Esta seria uma fase fundamental para a economia 
“decolar”. 



[Economia] – Curva de Kuznets Ambiental 

 Comércio internacional; 
 

Escala, composição e tecnologia; 
 

 Elasticidade-renda da qualidade ambiental; 
 

Alguns elementos críticos na CKA: 
 

 Efeitos de feedback no trecho crescente da curva; 
 Alta volatilidade nos valores estimados de turning point; 
 Alta incerteza sobre a sustentabilidade do turning point. 



[Economia] – Indutores de impacto ambiental 

 Modelos IPAT na década de 1970: 
 
 

I = P*A*T 
 
 

 Modelos STIRPAT, já na década de década de 1990: 
 
 
 
 

 Quais as variáveis de impacto: poluição e Pegada Ecológica 
 

Quais os potenciais indutores de impacto: atividade econômica, 
demografia, estrutura produtiva, variáveis políticas e institucionais. 

 



[Economia] – Indutores de impacto ambiental 

 Principais apontamentos desta literatura: 
 

- Atividade econômica é um forte indutor de impacto ambiental; 

- População em idade economicamente ativa, também; 

- Densidade demográfica tem efeito controverso (por quê?); 

- Variáveis políticas e institucionais tem resultados mais diversos (uma das 
razões é a dificuldade de lidar com estas variáveis). 

 



[Economia] – Questões chave 

 A atividade humana, de modo especial a produtiva, é importante 
causadora de impactos ambientais (mensuráveis); 

 
 Apesar de uma argumentação forte, possivelmente desproporcional, 
Malthus está cada vez mais “na moda”, no que toca à demografia e pressão 
antrópica; 

 
 Alguns elementos da economia global ainda permanecem controversos. 



[Ciência Ambiental] – Fronteiras do planeta 

Fronteiras do Planeta  
Centro de Resiliência  
de Estocolmo 

Holocene 
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[Ciência Ambiental] – Biodiversidade 



[Ciência Ambiental] – Pegada Ecológica 

Atualmente, temos um 
fator de 1,5 ano. 



[Ciência Ambiental] – Desacoplamento 

Decoupling Report 
UNEP 



[Ciência Ambiental] – Questões chave 

 Existe pressão ambiental crescente e documentada; 
 

 Alguns limites (seguros) dos ecossistemas já foram quebrados... outros 
parecem estar no caminho, se não houver reversão de tendência; 

 
 As boas notícias tecnológicas ainda precisam melhorar para serem mais 
alentadoras (apesar de que o otimismo parece florescer, aos poucos). 



[Sociedade] – Millennium Ecosystsem Assessment 



[Sociedade] – Poverty & Environment Links 



[Sociedade] – Poverty & Environment Links 



[Sociedade] – Sustainable Development Goals (SDG) 

Na Rio+20 acordou-se que as SDG`s deveriam, por exemplo: 
 
- Ser baseadas na Agenda 21 
- Respeitar os princípios básicos definidos no Rio; 
- Ser consistente com a legislação internacional; 
- Ser construída a partir dos compromissos já firmados; 
- Focar nas áreas prioritárias para o alcance do desenvolvimento 

sustentável; 
- Incorporar de forma balanceada as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável e suas interconexões; 
- Não divergir dos esforços para atingir as Metas do Milênio (2015). 
 



[Sociedade] – Percepção 

 Trabalhos realizados por pesquisadores do Centro de Resiliência de 
Estocolmo apontam que em “green schools” da China os jovens... 

 
“... seem to believe that environmental problems are inevitable, nature is a 
‘box’ of resources, and economic development is necessary in order to 
sustain and even improove nature.” (STERNÄNG & LUNDHOLM, 2011) 
 
... este parece o mesmo argumento presente no relatório Brundtland (da 
década de 1980). 



[Sociedade] – Questões chave 

 Os esforços para conexão plena das pessoas com a natureza são recentes 
e ainda precisam avançar bastante; 

 
 O que atualmente existe é de complexa operacionalização e 
comunicação; 

 
 A cultura pós-Revolução Industrial parece ainda não ter se dissipado; 

 
 Aspectos institucionais e culturais precisam ser tratados com mais 
seriedade e efetividade. 



 Como dialogam as três nuances apresentadas? 
 

 Qual a mensagem central disso tudo? 

Conclusões 
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