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Mínimo de 75% de frequência às aulas para ser 
aprovado na disciplina

Nota do Semestre (NS)
Prova, equivale a 100% da NS

Aprovado se NS ≥ 7,00. 
Exame se NS < 7,00



Mínimo de 75% de frequência às aulas para ser 
aprovado na disciplina

Nota do Semestre (NS)
Prova, equivale a 100% da NS

Aprovado se NS ≥ 7,00. 
Exame se NS < 7,00

Com exame, a média do semestre do aluno é 
calculada como: 
MS = (EX + NS) / 2

Aprovado na disciplina se MS ≥ 5,00
Reprovado se MS <5,00



I – Ementa: A disciplina aborda o conceito de sustentabilidade e sua relação 
com a sociedade.

II – Objetivos: Apresentar diferentes interpretações sobre desenvolvimento 
sustentável. Apresentar algumas ferramentas científicas que auxiliam na 
quantificação da sustentabilidade.

 Discutir sobre desenvolvimento e sustentabilidade;
 Discutir sobre o impacto causado ao meio natural decorrente de 
atividades antrópicas;
 Apresentar algumas ferramentas que auxiliam na avaliação do impacto 
do homem sobre o meio ambiente.

III – Conteúdo:
 Desenvolvimento econômico vs. desenvolvimento sustentável
 A engenharia da sustentabilidade
 Modelos de crescimento
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O que é desenvolvimento econômico 

O que é desenvolvimento sustentável 

Tipos de sustentabilidade fraca, média e forte 

A engenharia da sustentabilidade 

Modelos de crescimento com fonte renovável e lentamente renovável 

Modelos de crescimento com fonte não renovável e com duas fontes 
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O que é desenvolvimento econômico?

Desenvolvimento vs. Desenvolvimento Econômico

Def.: Desenvolvimento econômico é a riqueza
econômica do país ou região obtida para o bem-estar 
de seus habitantes.

Em economia, riqueza de uma pessoa ou nação é o 
valor líquido dos ativos, que normalmente incluem 
apenas os tangíveis como terra , bens, dinheiro e 
títulos, e excluem os intangíveis como capital humano e 
social.

Ponto de vista político: Desenvolvimento econômico  é 
o esforço para melhorar o bem-estar econômico e a 
qualidade de vida de uma comunidade através da 
criação/manutenção de renda.

O Pensador (Le Pensevr)
Auguste Rodan

1904
Museu Rodan, Paris



Como quantificar desenvolvimento econômico?

Indicador de desempenho econômico: Produto 
Interno Bruto (PIB).  Indicador macroeconômico 
mais utilizado para avaliar o grau de 
desenvolvimento de um país ou região.

O PIB é calculado e disponibilizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE; 
www.ibge.gov.br).

PIB mede o produto total de bens e serviços de um país ou região, indicando sua 
capacidade em satisfazer as necessidades e desejos de seus cidadãos.

PIB depende de fatores de produção, capital, trabalho, e da tecnologia que 
transforma essas “entradas” em produtos ou “saídas”.

Em longo prazo, aqueles que utilizam o PIB para medir desenvolvimento acreditam 
que a eficiência em que um país produz bens e serviços (“saídas”/”entradas”) 
determina a qualidade de vida de seus cidadãos.



www.ibge.gov.br
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PIB: cálculo e interpretações



PIB: cálculo e interpretações

PIB = C + G + I + (X – M)

C = consumo das famílias, $
G = consumo do governo, $
I = investimento bruto, $
X = exportações de bens e serviços, $
M = importações de bens e serviços, $

F = recursos da economia
R = recursos renováveis da natureza
N = recursos não-renováveis da 
Natureza

Assumindo que desenvolvimento está relacionado ao desenvolvimento 
econômico, então o aumento do PIB resulta em melhor qualidade de vida para os 
cidadãos, ou seja, quanto maior o PIB mais desenvolvido é o país ou região.

N

F

R Exportação

PIB

Tudo valorado em moeda $!



PIB: cálculo e interpretações

O PIB é insuficiente
para indicar se um país 
é desenvolvido ou não, 
já que não considera a 
distribuição de renda 
pela população.

GDP, in USD

GDP per capita, in USD/person

Fonte: The World Bank

10º. PIB mundial em 
2008

53º. Posição no 
PIB/capita em 2008



GINI



Índice de GINI

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini; Dados do Banco Mundial.

Avalia o grau de concentração de renda em determinado grupo. Numericamente, varia de
zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo
oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza.



IDH



Avanços na quantificação do desenvolvimento: o IDH

Mesmo sendo mais representativo na indicação de desenvolvimento, o PIB/capita 
consegue somente oferecer um valor médio sobre o desenvolvimento econômico 
do país. Todo cidadão de um país possui o mesmo PIB/capita?

Uma avaliação mais robusta necessita de outros elementos sociais para avaliar a 
distribuição de renda no país. Exemplo de indicadores sociais: taxa de mortalidade 
infantil, taxa de analfabetismo, número de médicos e leitos hospitalares por 
habitante, quantidade média de anos na escola, e expectativa de vida.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH objetiva medir o desenvolvimento 
humano considerando três dimensões básicas: (i) uma longa expectativa de vida; 
(ii) o conhecimento; (iii) padrão de vida digno para a população.

Desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no 
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH).

Seu cálculo vai de zero (0) até um (1), sendo que quanto mais próximo da unidade 
mais desenvolvido é considerado o país. 



Calculando o IDH

Indicador  Valor máximo Valor mínimo 

Expectativa de vida  anos 85 25 

Alfabetização de adultos % 100 0 

Educação geral % 100 0 

PIB per capita  US$/hab 40.000 100 

 

Fig. Estrutura para o cálculo do IDH

Tabela 1. Valores máximos e mínimos para cada dimensão do IDH



Calculando o IDH

O desempenho em cada dimensão precisa ser normalizado e expresso por um valor 
entre 0 e 1 da seguinte maneira:

O IDH é calculado pela média das três dimensões. O significado dos valores de IDH 
obtidos são os seguintes:

IDH > 0,7, indicam países com alto desenvolvimento humano
0,7 < IDH < 0,5, indicam países com desenvolvimento humano intermediário
IDH < 0,5, indicam países com baixo desenvolvimento humano

Vida longa e 
saudável & 

conhecimento

Padrão de 
vida



Exemplo de cálculo do IDH

Exemplo de cálculo do IDH para a Turquia no ano de 2005. Dados: expectativa de 
vida de 71,4 anos; taxa de alfabetização de adultos de 87,4%; porcentagem da 
população recendo educação de 68,7%; PIB per capita de 8047 USD/habitante.

1º. Passo: normalizar todos os indicadores considerando os valores da Tabela 1.

Expectativa de vida: Índice = (71,4 – 25) / (85 – 25) = 0,773

Alfabetização de adultos: Índice = (87,4 – 0) / (100 – 0) = 0,874

Educação geral: Índice = (68,7 – 0) / (100 – 0) = 0,687

PIB per capita: Índice = (log 8047 – log 100) / (log 40000 – log 100) = 0,732



Exemplo de cálculo do IDH

2º. Passo: Calculando o índice de educação.

Educação: Índice = ((2/3)*0,874) + ((1/3)*0,687) = 0,582 + 0,229 = 0,812

3º. Passo: Calculando o IDH

IDH = (0,773 + 0,812 + 0,732) / 3 = 0,772

4º. Passo: Interpretando o IDH

A alfabetização de 
adultos possui peso 2 
no índice de educação

A educação em geral 
possui peso 1 no índice 
de educação

Como o IDH > 0,7, pode-se dizer que em 2005 a Turquia possuía um alto 
desenvolvimento humano



Até 2009, para calcular o IDH de uma localidade, 
fazia-se a seguinte média aritmética:

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_aritm%C3%A9tica


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:

Até 2009, para calcular o IDH de uma localidade, 
fazia-se a seguinte média aritmética:

https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_aritm%C3%A9tica


IDH mundial (2019)



IDH para os municípios Brasileiros



http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-do-brasil.pdf

Panorama do IDH para municípios Brasileiros - 2013



http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-Municipios-2010.aspx



http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/BRA.pdf

Dinâmica do IDH para o Brasil



2016?



2016?

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Medida de fluxo não 

do estoque de riqueza.



2016?

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, estado ou cidade, geralmente em um ano.

O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com 

o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região



2016?

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, estado ou cidade, geralmente em um ano.

O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com 

o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região

O PIB é um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a quantificar a 

atividade econômica de um país, mas não expressa importantes fatores, 

como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um 

país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de 

vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida 

relativamente baixo.



2020?

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um 

país, estado ou cidade, geralmente em um ano.

O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com 

o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região

O PIB é um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a quantificar a 

atividade econômica de um país, mas não expressa importantes fatores, 

como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um 

país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de 

vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida 

relativamente baixo.

O PIB em 2020 do Brasil foi de 7,4 trilhões de R$

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=BR

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=BR
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No Relatório de Desenvolvimento Humano
de 2010 o PNUD começou a usar um novo 
método de cálculo do IDH. Os três índices
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Até 2009, para calcular o IDH de uma localidade, 
fazia-se a seguinte média aritmética:
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2008?
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E = (2x0,886 + 0,875)/(3) = 

R = (log108.402 - 2)/(2,60206) = 
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IDH = (L + E + R)/3 =
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R = (log108.402 - 2)/(2,60206) = 

2008?

0,78  

0,88  

0,74  

IDH = (L + E + R)/3 = (0,78 + 0,88 + 0,74) / 3  



L = (71,7 – 25)/(60) = 

E = (2x0,886 + 0,875)/(3) = 

R = (log108.402 - 2)/(2,60206) = 

2008?

0,78  

0,88  

0,74  

IDH = (L + E + R)/3 = (0,78 + 0,88 + 0,74) / 3  

IDH = 0,80  



L = (71,7 – 25)/(60) = 

E = (2x0,886 + 0,875)/(3) = 

R = (log108.402 - 2)/(2,60206) = 

IDH = (L + E + R)/3 = IDH > 0,7, alto desenvolvimento humano
0,7 < IDH < 0,5, desenvolvimento humano intermediário
IDH < 0,5, baixo desenvolvimento humano

2008?

0,78  

0,88  

0,74  

(0,78 + 0,88 + 0,74) / 3  

IDH = 0,80  



sustentabilidade
sus.ten.ta.bi.li.da.de
sf (sustentável+i+dade) Qualidade de sustentável.

sustentável
sus.ten.tá.vel
adj m+f (sustentar+vel) Que pode ser sustentado.

sustentar
sus.ten.tar
[....] vtd 4 Manter; vpr 5 Conservar-se firme; equilibrar-se; não cair; não 
mudar de posição; suster-se; [....]; vtd 8 Prover ao sustento de; prover do 
necessário para a conservação da vida de; [....]; vtd 20 Conservar, manter 
com firmeza, perpetuar.



 Principalmente após a revolução industrial e agrícola, o aumento 
exponencial dos problemas ambientais decorrentes da emissão de gases 
poluentes para a atmosfera, águas residuais para os corpos hídricos, 
acúmulo de resíduos sólidos, etc., assim como a crescente demanda por 
recursos naturais, evidenciou o problema do padrão de crescimento 
adotado pela sociedade.

 Clube de Roma, 1972



 ONU – grupo de pesquisadores – Relatório Brundtland

“... o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades”.

 Para Jared Diamond*, práticas insustentáveis não 
resultará em catástrofe da sociedade, mas em 
“níveis de vida significativamente piores” para as 
gerações futuras e com “riscos mais elevados”.  

* Americano, biólogo, fisiologista, biogeógrafo, e 
autor de não ficção





Jogo do peixe

Qual a taxa anual (números de peixes/ano) máxima de peixes que se pode 
pescar em um lago para que o peixe pescado seja considerado um recurso 
renovável e a pesca sustentável?

Condições:

a) Inicialmente (ano 1) há 
10 peixes no lago;

b) Podem ser pescados de 
zero peixes à todos os 
peixes existentes no 
lago em um único ano;

c) A cada ano, 3 peixes 
que restaram no lago 
geram 2 peixes 
adicionais.



 A energia para o crescimento da economia do modelo abaixo vem de 
duas fontes, uma limitada e renovável e outra não-renovável. No início, 
existe crescimento da economia porque a fonte não-renovável consegue 
suprir a demanda para o crescimento, mas quando esta fonte acaba, o 
crescimento declina e retorna aos níveis iniciais onde somente a fonte 
renovável suportava o crescimento.

A dependência de recursos RENOVÁVEIS resulta em SUSTENTABILIDADE
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 Nas ciências biológicas, biocapacidade, ou capacidade de carga, é o 
máximo de população de uma determinada espécie que uma área pode 
suportar sem reduzir a capacidade de suporte da mesma no futuro. 

Existe limite para o 
crescimento da 

sociedade/economia

Energia J

R

N

Energia



Como quantificar?



Modelo proposto:

I = P * A * T
I = impacto sobre o ambiente resultante do consumo (unidade/área)
P = população que ocupa uma determinada área (habitante/área)
A = consumo per capita (produção econômica/habitante)
T = fator tecnológico (poluição/produção econômica)

 Busca-se menor impacto sobre o ambiente, o que resultaria em maior 
sustentabilidade. 

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

*Paul Ehrlich, biólogo americano



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I = P * A * T
CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.

área               área habitante              produção $



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

CO2eq.
área 



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

 A identidade de Ehrlich considera o meio ambiente como receptor de 
resíduos, o tamanho da população, e o fator econômico para calcular o 
impacto desta população sobre determinada área. Mas será que o fato de 
“I” diminuir garante a ocorrência de um desenvolvimento sustentável? 
Onde estão os recursos fornecidos pela biosfera na equação de Ehrlich?

I = P * A * T
CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.

área               área habitante              produção $



Exercício:



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

Um modelo mais avançado comparado à Identidade de 
Ehrlich:

Para Herman Daly*, existem dois princípios para que ocorra o 
desenvolvimento sustentável:

1) Os recursos naturais não devem ser consumidos a uma 
velocidade que impeça sua recuperação;

2) A produção de bens não deve gerar resíduos que não possam ser 
absorvidos pelo meio ambiente de forma rápida e eficaz. 

* Herman Daly, americano, economista ecológico



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

 Este modelo apresenta a interação entre os sistemas humano e natural 
como compartimentos separados e ilimitados em seu desenvolvimento. 
Neste modelo, a soma dos três tipos de capital é mantida constante, sem 
diferenciação do tipo de capital. Admite-se a perfeita substituição entre 
os três tipos de capital. Por outro lado sabe-se que os capitais não são 
substitutos perfeitos uns dos outros.



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

 Neste modelo, os compartimentos possuem áreas de domínio comum, 
mas ainda existem áreas independentes. Percebe-se que as trocas entre 
sistemas humanos podem ser realizadas sem nenhuma dependência do 
sistema natural. Isso é possível? A soma dos três tipos de capital também 
continua constante, mas a substituição de capitais é parcial.  



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

 Neste modelo, o ambiente contém o capital econômico que por sua vez 
contém o capital humano. Assim, a sustentabilidade exige que o capital 
natural seja mantido, pelo menos, à limites mínimos para fornecer os 
recursos necessários para o padrão de desenvolvimento desejado. Não há 
substituição de capital, mas uma relação de complementariedade.



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

Dados: Califórnia, 34 milhões de habitantes; China, 1300 milhões de habitantes; 
Índia, 1100 milhões de habitantes



Fazer a leitura prévia do Capítulo 3 e do 
Texto complementar do Capítulo 3.

www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas



Quantificando e 
interpretando dados



I = impacto sobre o ambiente resultante do consumo (unidade/área)
P = população que ocupa uma determinada área (habitante/área)
A = consumo per capita (produção econômica/habitante)
T = fator tecnológico (poluição/produção econômica)

 Busca-se menor impacto sobre o ambiente, o que resultaria em maior sustentabilidade. 

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

*Paul Ehrlich, biólogo americano
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ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I = P * A * T

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $
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Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I = P * A * T

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

1,11 

Relação dos termos de Ehrlich = TE2000 / TE1990
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I = P * A * T

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

1,11 1,23 0,95 

Relação dos termos de Ehrlich = TE2000 / TE1990 
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

CO2eq.
área 



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

CO2eq.
área 

1,33 



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

CO2eq.
área 

1,33 

De quanto deveria ter aumentado a eficiência 
‘tecnológica-econômica’ para ter mantido o nível de 
impacto ambiental? 
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I/I’ = [(P * A) * T)]/[(P * A) * T)]’ = (P/P’) *(A /A’)*(T/T’) = 1

(T/T’) = 1 /[ (P/P’)*(A/A’)] = (P’/P)*(A’/A) = 1/(1,11 x 1,23) =

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I/I’ = [(P * A) * T)]/[(P * A) * T)]’ = (P/P’) *(A /A’)*(T/T’) = 1

(T/T’) = 1 /[ (P/P’)*(A/A’)] = (P’/P)*(A’/A) = 1/(1,11 x 1,23) = 0,73

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

1,11 1,23 0,95 

Relação dos termos de Ehrlich = TE2000 / TE1990

0,95 – 0,73 = 0,22
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

I/I’ = [(P * A) * T)]/[(P * A) * T)]’ = (P/P’) *(A /A’)*(T/T’) = 1

(T/T’) = 1 /[ (P/P’)*(A/A’)] = (P’/P)*(A’/A) = 1/(1,11 x 1,23) = 0,73

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $

1,11 1,23 0,95 

Relação dos termos de Ehrlich = TE2000 / TE1990

0,95 – 0,73 = 0,22



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

Pop/A 
(Hab/km2)

PIB/Pop 
(US$/Hab)

CO2/PIB 
(kgCO2/US$)

Brasil 23,416 11.286 0,19

Rússia 8,723 10.675 1,095

India 415,137 1.358 1,026

China 141,936 4.550 1,442

África do Sul 42,22 7.329 1,252

CO2/PIB 
(kgCO2/US$)

https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?locations=CN-BR-IN-RU-ZA
Pop/A 

(Hab/km2)

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KD.GD?locations=BR-CN-IN-RU-
ZA&most_recent_year_desc=true

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=BR-CN-
IN-ZA-RU&start=1960

PIB/Pop 
(US$/Hab)



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção



https://ourworldindata.org/co2/country/brazil?country=~BRA



http://www.fao.org/faostat/en/#data/GL/visualize
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

http://www.fao.org/faostat/en/#data/GL/visualize
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

https://www.sustainability-times.com/environmental-
protection/deforestation-will-drive-orangutans-extinct-in-a-decade/
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PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

https://dialogochino.net/en/agric
ulture/32626-does-colombia-
hold-the-answer-to-sustainable-
palm-oil/

https://www.eco-business.com/opinion/can-palm-oil-become-
a-sustainable-investment/



Tab. 2.1. Dados de população, econômicos e de emissão de gás de efeito estufa.

PIB – produto interno bruto.

ECO2 – unidade de CO2 equivalente da emissão de gás de efeito estufa.

* projeção

 A identidade de Ehrlich considera o meio ambiente como receptor de 
resíduos, o tamanho da população, e o fator econômico para calcular o 
impacto desta população sobre determinada área. 

Mas será que o fato de “I” diminuir garante a ocorrência de um 
desenvolvimento sustentável? 

Onde estão os recursos fornecidos pela biosfera na equação de Ehrlich?

I = P * A * T

CO2eq. =  habitante *  produção $ *  poluição em CO2eq.
área               área habitante              produção $



Area:
21.2 km2

Population:

10.4 thousand inhabitants

Republic of Nauru

Location:

Central Oceania



GNP: US$ 188 million (1990)
Income per capita: US$ 20,677.00 (1990)

The economy is based 
on phosphate 
extraction and 
exportation.

Republic of Nauru



After 80 years of predatory exploitation, Nauru takes 
the risk of depletion of their deposits.

Moreover, 80% of island’s area has become 

inhabitable and uncultivable, with large craters 

resulting from the phosphate extraction.

Republic of Nauru



Besides that, the country deals with the threaten 
of Global Warming. It raises the ocean levels, 
which may submerge great part of the island.

The country imports 

food, durable goods 

and water.

Republic of Nauru





Diamond argumenta que as diferenças 
de poder e tecnologia entre as 
sociedades humanas não refletem 
diferenças culturais ou raciais, mas sim 
são causadas por diferenças ambientais 
amplificadas por diversas
retroalimentações positivas.



 Tudo está baseado em energia, que constitui a fonte e o controle sobre 
todas as coisas. Quando a energia disponível é abundante, a 
economia, o conhecimento e as aspirações da sociedade crescem.

 Agora, se as fontes de energia são exploradas a taxas superiores à 
capacidade da biosfera em regenerar (disponibilizar mais energia), 
então a economia, o conhecimento e as aspirações da sociedade 
desaceleram ou são adiadas.  

Tempo

Bens

Estágio 2

Clímax

Estágio 1

Cresci-

mento

Estágio 3

Descida

Estágio 4

Restaura-

ção com 

baixa 

energia

BensEstoque de 

recursos

Clímax

Produtores

Consumi

-dores

Crescimento

Tempo
(a) (b)

(a) Visão clássica do clímax e 
sustentabilidade em que o crescimento 
alcança um regime permanente; (b) Caso 
típico em que o pulso dos bens consumidos 
se alterna com a restauração dos recursos 
produtivos 

Energia é um termo que deriva do grego 
"ergos" cujo significado original é trabalho. 
Energia na Física está associado à 
capacidade de qualquer corpo produzir 
trabalho, ação ou movimento



 Na busca pela sustentabilidade, o engenheiro deve considerar as 
necessidades da sociedade ao mesmo em que considera a capacidade 
biofísica do ambiente natural em fornecer recursos e diluir resíduos

 Deve perceber que o rápido crescimento a base de recursos não 
renováveis (como ocorrido no século passado) está fadado a fracassar

 Passa a ser considerado o modelo de sustentabilidade “forte” ao invés 
de modelo “fraco”







 “Sistema se refere a tudo o que funciona como um todo devido à 
interação de suas partes organizadas”. Exemplos: uma casa; time de 
futebol; bosque; uma sala de aula; etc

 Para todo sistema se podem aplicar as leis da energia e construir 
diagramas de energia

 Os diagramas de energia são, na verdade, modelos que representam a 
realidade





 A energia flui em uma direção, de uma forma dispersa se converte em 
outra mais concentrada, enquanto realiza trabalho.







 Qualquer sistema está limitado pelas fontes de energia que o alimentam. Ex.: 
produção agrícola extrativista (indígena) versus produção agrícola 
convencional (commodities)

Indígena

Commodities

 Sistemas se auto-organizam de forma a otimizar o uso da energia disponível. 
Neste processo evolutivo, os sistemas que estimulam o fluxo de energia são os 
que sobrevivem. 

Q

Q

N

t

t





Leiam o texto complementar na apostila e respondam:

a) O texto apresenta três formas de cálculo de custo/benefício, quais destas seria 
empregada por um engenheiro convencional?

b) Em quais das avaliações foi incluída a biosfera? Nas outras avaliações o centro é 
o homem (antropocentrismo) ou a natureza (ecocentrismo)?

c) O professor H.T. Odum, em seu livro ‘Environment, Power and Society’, publicado 
na década de 70, afirma que as batatas são feitas principalmente de petróleo. 
Após ter lido o texto complementar, o que você entende desta afirmação?

d) Como podem ser produzidos os alimentos empregando menos combustíveis 
fosseis?



A engenharia da 
sustentabilidade



, a aplicação da ciência para a conversão 

ótima dos recursos da natureza para os usos da 
humanidade.



, a aplicação da ciência para a conversão 

ótima dos recursos da natureza para os usos da 
humanidade.

é o processo de usar 

recursos de uma forma que não comprometa o meio 
ambiente ou esgote os materiais para as gerações 
futuras.



, a aplicação da ciência para a conversão 

ótima dos recursos da natureza para os usos da 
humanidade.

é o processo de usar 

recursos de uma forma que não comprometa o meio 
ambiente ou esgote os materiais para as gerações 
futuras.

Todos os campos da devem incorporar a 

em sua prática, a fim de melhorar a 

qualidade de vida de todos.



Diamond argumenta que as diferenças de 
poder e tecnologia entre as sociedades 
humanas não refletem diferenças culturais ou 
raciais, mas sim são causadas por diferenças 
ambientais amplificadas por diversas
retroalimentações positivas.

https://www.blueplanetprize.org/en/projects/2019prof_diamond/prof_diamond_s2.html
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como um todo devido à interação de suas 
partes organizadas”. Exemplos: uma casa; 
time de futebol; bosque; uma sala de aula; 
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Para todo sistema se podem aplicar as leis 
da energia e construir diagramas de energia

Os diagramas de energia são, na verdade, 
modelos que representam a realidade













 A energia flui em uma direção, de uma forma dispersa se 
converte em outra mais concentrada, enquanto realiza trabalho.







 Qualquer sistema está limitado pelas fontes de energia que o alimentam. 
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Indígena
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a) O texto apresenta três formas de cálculo de custo/benefício, quais destas seria 
empregada por um engenheiro convencional?

b) Em quais das avaliações foi incluída a biosfera? Nas outras avaliações o centro é o 
homem (antropocentrismo) ou a natureza (ecocentrismo)?

c) O professor H.T. Odum, em seu livro ‘Environment, Power and Society’, publicado 
na década de 70, afirma que as batatas são feitas principalmente de petróleo. 
Após ter lido o texto complementar, o que você entende desta afirmação?

d) Como podem ser produzidos os alimentos empregando menos combustíveis 
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Item a.) K1=0,09 Item b.) K1=0,18

consumo

reserva 
de 

petróleo

consumo

reserva 
de 

petróleo



Item c.) K1= 0,09 / 10 Item d.) J = 500000 * 365
K1 = 0,09

consumo

reserva 
de 

petróleo

consumo

reserva 
de 

petróleo



 As diferentes opções para o desenvolvimento da sociedade dependem 
da capacidade que o meio ambiente possui em fornecer energia e 
materiais e tratar resíduos, e esta capacidade é limitada.

 Tudo está baseado em energia, que controla todas as coisas no mundo 
(natural ou antrópico). Quando há muita energia disponível, há 
crescimento. Quando a energia é explorada a taxas superiores à 
capacidade do meio ambiente em fornecê-las, então o crescimento tem 
que parar, pois está dependendo de recurso não-renovável.

 Na busca pela sustentabilidade, o engenheiro deve conhecer as 
diferentes fontes de energia e avaliar sua disponibilidade ao longo do 
tempo. O uso de modelagem ajuda no entendimento desta 
problemática.

 O petróleo, recurso não renovável e que deve esgotar-se a curto prazo, 
é a fonte de energia que dirige o crescimento da sociedade atual. Esta 
fonte de energia deve ser substituída por energias “renováveis”.





 Exemplo do modelo: uma floresta em que o crescimento da biomassa 
depende da entrada de energia do sol.

A fonte limita o 
crescimento, mas se 
sustenta no tempo



J = R (1+k0*Q)     R =       J
(1+k0*Q)

dQ = k1*R*Q - (k2*R*Q) - (k4*Q) 
dt

Fazendo k3=k1-k2, tem-se:

dQ = k3*R*Q - (k4*Q)
dt

Onde:

J = R + k0*R*Q
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Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Dobrando o fluxo J
J=70
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Reduzindo o fluxo J
J=19
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

 A fonte “J” limita o crescimento Qmáx., sua velocidade, e tempo



Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Aumento do estoque inicial
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=25

 O valor inicial de “Q” não tem 
influência no máximo 
crescimento de “Q”, apenas no 
tempo em que Qmax. é 
alcançado



Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

 Maiores perdas reduzem o 
Qmáx. e tempo

Maiores perdas : J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,12
Q0=0,1
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 Exemplo do modelo: sociedade dependente de recursos não renováveis 
(carvão, petróleo, gás, perda de solo, madeira, minerais, etc)

Fonte renovável 
e limitada Estoque não-

renovável

 No início, o crescimento de “Q” aumenta a velocidade de retirada de 
energia “E”, que por sua vez resulta em diminuição do estoque “E” e, 
finalmente, a redução do estoque “Q” até ser limitada por “J”

Estoque “E” acumulado antes do 
desenvolvimento de “Q”



dQ = k1*E*Q – k3*Q
dt

dE = J – k0*E*Q – k4*E
dt

Condições iniciais: Q0 = 3; J = 2; E0 = 159; k0 = 0,002; k1 = 0,001; k3 = 0,030; k4 = 0,010



1 – O que aconteceria se estoque do tanque de reserva (E) fosse inicialmente zero? 
Neste caso, compare a quantidade possível de consumidores dos bens acumulados 
em Q com a quantidade possível quando se tem uma alta reserva em E.

Original

Simulação

E

Q

E

Q
 A estabilização de “Q” 

independe da quantidade 
inicial de “E” 

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



2 – O que pode ser consumido do depósito Q em longo prazo é sua capacidade de 
carga. O que aconteceria com a capacidade de carga (Q) se o fluxo de entrada 
regular fosse dobrado? Ajuste J=4.

OriginalE

Q

E

Q
 A capacidade de carga dobraria, ou 

seja, o sistema seria capaz de 
sustentar o dobro do crescimento

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



3 – O que aconteceria se não houvesse fluxo de entrada? Ajuste J=0.

OriginalE

Q

 Com o final do estoque de energia 
“E”, o estoque “Q” seria reduzido a 
zero resultando em catástrofe

E

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



4 – O que aconteceria se a produção dobrasse? (Faça k1 = 0,002)

OriginalE

Q

 A biocapacidade (“Q”) seria 
dobrada, suportando o dobro de 
crescimento. O “E” estabilizaria em 
taxas menores. E

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



5 – O que aconteceria se a produção caísse pela metade? (Faça k1 = 0,0005)

OriginalE

Q

 A biocapacidade (“Q”) cairia pela 
metade, e sobrariam grandes 
quantidades de reservas “E” para 
serem utilizadas.

E

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



6 - O que aconteceria se as perdas de Q 
caíssem pela metade? (Faça k3 = 0,015). 
E se dobrassem? (Faça k3 = 0,06)

OriginalE

Q

 Para k3 = 0,015, a biocapacidade 
dobraria, mas para k3 = 0,06, a 
biocapacidade reduziria pela 
metade (sobraria “E”)

E

Q

Simulação
k3=0,015

E

Q

Simulação
k3=0,06

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



“Os líderes do mundo são principalmente aconselhados por especialistas 
que estudam apenas uma parte do sistema”



1. O verdadeiro valor da energia para a sociedade é o de energia líquida, 
que é o que resta após descontar os custos para obter e concentrar a 
energia

2. A inflação mundial é em parte impulsionada pela crescente parcela 
de nossos combustíveis fósseis que têm de ser utilizada na obtenção 
de mais combustíveis fósseis

3. ......... Energia líquida ao invés de bruta (similar ao item 1)
4. ......... Maximizar entrada de energia e seu uso eficiente pelo sistema
5. ......... Crescimento rápido baseado em fontes de energia que ainda 

não foram exploradas (princípio de Lotka)
6. No momento em que [...] não há novas fontes, o princípio de Lotka

exige que os sistemas vencedores não insistam na tentativa de 
crescimento infrutífero, mas sim que utilizem todas as energias 
disponíveis na sua durabilidade e no aumento da diversidade.

7. ........ Sistema estacionário e qualidade de vida



8. A economia competitiva deve utilizar seus fluxos de energia de maior 
qualidade para subsidiar os fluxos de energia de pior qualidade de 
modo que a potência total seja maximizada.

9. ...... Utilizar energia para subsidiar apenas as fontes energia que 
darão retorno no futuro (similar ao item 8)

10. ....... A maioria das inovações tecnológicas utilizam de custos ocultos 
subsidiados, e não possuem energia líquida positiva (similar ao item 
1)

11. Mesmo em áreas urbanas, mais da metade do trabalho útil em que 
se baseia a nossa sociedade vem dos fluxos naturais de sol, vento, 
água, ondas, etc., que atuam sem pagamento em dinheiro. [....]. A 
necessidade de insumos ambientais muitas vezes não é percebida até 
que estes faltem.

12. ........ Limitar o crescimento de sistemas urbanos onde tecnologias não 
substituam os serviços prestados pela natureza

13. ........ Energia solar é muito diluída e sua captura já foi maximizada 
pela vegetação (evolução)



14. A energia é medida em calorias, em quilowatts hora e outras 
unidades, mas a energia tem uma escala de qualidade que não é 
indicada por essas medidas.

15. ........ Energia nuclear oferece pouca energia líquida positiva (similar 
ao item 1)

16. ........ Necessidade de estoques de energia contra flutuações 
decorrentes de pressões externas

17. ........ Necessidade de estoques de energia para tornar um país com 
uma forte posição frente a outros

18. ........ Disponibilidade de energia líquida positiva favorece a vitalidade 
econômica de um sistema

19. ........ Crescimento desacelera (para ou reduz) quando não há energia 
líquida positiva disponível

20. São conhecidos sistemas da natureza em que mudança do rápido 
crescimento ao estado estacionário ocorre gradualmente, mas outros 
casos são conhecidos em que a mudança é marcada pela queda e 
destruição total do sistema de crescimento antes do aparecimento do 
regime de estado estacionário.



O Declínio Próspero – princípios e políticas

H. T. Odum & E. C. Odum
Editora Vozes - RJ, 2012

Tradução de Enrique Ortega



Tempos históricos, tempos biológicos
A terra ou a morte: os problemas da nova 
ecologia

Enzo Tiezzi
Editora Nobel



1º. Para solidificar as ideias, ler atentamente o texto complementar do capítulo 5 
(p.71-86) intitulado “Energia, Ecologia & Economia”.

2º. Ler antecipadamente o capítulo 6.



Modelos de crescimento
Fonte renovável e lentamente renovável



 Exemplo do modelo: uma floresta em que o crescimento da biomassa 
depende da entrada de energia do sol.

A fonte limita o 
crescimento, mas se 
sustenta no tempo



J = R (1+k0*Q)     R =       J
(1+k0*Q)

dQ = k1*R*Q - (k2*R*Q) - (k4*Q) 
dt

Fazendo k3=k1-k2, tem-se:

dQ = k3*R*Q - (k4*Q)
dt

Onde:

J = R + k0*R*Q
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Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Dobrando o fluxo J
J=70
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Reduzindo o fluxo J
J=19
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

 A fonte “J” limita o crescimento Qmáx., sua velocidade, e tempo





Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

Aumento do estoque inicial
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=25

 O valor inicial de “Q” não tem 
influência no máximo 
crescimento de “Q”, apenas no 
tempo em que Qmax. é 
alcançado





Original
J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,06
Q0=0,1

 Maiores perdas reduzem o 
Qmáx. e tempo

Maiores perdas : J=35
K0 = 0,1
k3=0,01
k4=0,12
Q0=0,1



 Exemplo do modelo: sociedade dependente de recursos não renováveis 
(carvão, petróleo, gás, perda de solo, madeira, minerais, etc)

Fonte renovável 
e limitada Estoque não-

renovável

 No início, o crescimento de “Q” aumenta a velocidade de retirada de 
energia “E”, que por sua vez resulta em diminuição do estoque “E” e, 
finalmente, a redução do estoque “Q” até ser limitada por “J”

Estoque “E” acumulado antes do 
desenvolvimento de “Q”



dQ = k1*E*Q – k3*Q
dt

dE = J – k0*E*Q – k4*E
dt
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O que aconteceria se estoque do tanque de reserva (E) fosse inicialmente zero? 

Original

Simulação

E

Q

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

E=0



O que aconteceria se estoque do tanque de reserva (E) fosse inicialmente zero? 

Original

Simulação

E

Q

E

Q
 A estabilização de “Q” 

independe da quantidade 
inicial de “E” 

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

E=0





O que aconteceria com a capacidade de carga (Q) se o fluxo de entrada regular fosse 
dobrado? 

OriginalE

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

J=4



O que aconteceria com a capacidade de carga (Q) se o fluxo de entrada regular fosse 
dobrado? 

OriginalE

Q

E

Q

 A capacidade de carga dobraria, ou 
seja, o sistema seria capaz de 
sustentar o dobro do crescimento

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

J=4



O que aconteceria se não houvesse fluxo de entrada? 

OriginalE

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

J=0



O que aconteceria se não houvesse fluxo de entrada? 

OriginalE

Q

 Com o final do estoque de energia 
“E”, o estoque “Q” seria reduzido a 
zero resultando em catástrofe

E

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

J=0





O que aconteceria se a produção dobrasse? 

OriginalE

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

k1 = 0,002



O que aconteceria se a produção dobrasse?

OriginalE

Q

 A biocapacidade (“Q”) seria 
dobrada, suportando o dobro de 
crescimento. O “E” estabilizaria em 
taxas menores.

E

Q
Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

k1 = 0,002



O que aconteceria se a produção caísse pela metade? 

OriginalE

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

k1 = 0,0005



O que aconteceria se a produção caísse pela metade? 

OriginalE

Q

 A biocapacidade (“Q”) cairia pela 
metade, e sobrariam grandes 
quantidades de reservas “E” para 
serem utilizadas.

E

Q

Simulação

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010

k1 = 0,0005





O que aconteceria se as perdas de Q 
caíssem pela metade? 
E se dobrassem? 

OriginalE

Q

Simulação
k3=0,015

Simulação
k3=0,06

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



O que aconteceria se as perdas de Q 
caíssem pela metade?
E se dobrassem? 

OriginalE

Q

 Para k3 = 0,015, a biocapacidade 
dobraria, mas para k3 = 0,06, a 
biocapacidade reduziria pela 
metade (sobraria “E”)

E

Q

Simulação
k3=0,015

E

Q

Simulação
k3=0,06

Condições 
iniciais: 
Q0 = 3; 
J = 2; 
E0 = 159; 
k0 = 0,002; 
k1 = 0,001; 
k3 = 0,030; 
k4 = 0,010



Texto complementar “Energia, Ecologia & Economia”

“Os líderes do mundo são principalmente aconselhados por especialistas 
que estudam apenas uma parte do sistema”
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1. O verdadeiro valor da energia para a sociedade é o de energia líquida, 
que é o que resta após descontar os custos para obter e concentrar a 
energia
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2. A inflação mundial é em parte impulsionada pela crescente parcela 
de nossos combustíveis fósseis que têm de ser utilizada na obtenção 
de mais combustíveis fósseis (menos energia líquida). Inflação = 
menos energia líquida e maior PIB. Dinheiro vale menos
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Texto complementar “Energia, Ecologia & Economia”

20. São conhecidos sistemas da natureza em que mudança do rápido 
crescimento ao estado estacionário ocorre gradualmente, mas outros 
casos são conhecidos em que a mudança é marcada pela queda e 
destruição total do sistema de crescimento antes do aparecimento do 
regime de estado estacionário.
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Resiliência e sustentabilidade - oito possíveis mundos pós-Covid-19

http://www.advancesincleanerproduction.net/disciplinas/





 Exemplo do modelo: tronco de madeira sendo devorado por insetos e 
seu crescimento exponencial, mas após o término do tronco, a 
população de insetos se extingue.

 Rápido crescimento de Q devido a 
energia disponível, mas rápido 
decréscimo de Q quando a energia se 
torna escassa

E

E

Estoque de energia 
não-renovável



E



dQ = k3*E*Q - k4*Q
dt

dE = - k0*E*Q
dt

E
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 Aumentando E, Q também 
aumenta, mas o colapso ocorre 
um pouco antes e com 
velocidade (inclinação) maior
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2 - Aplicando este modelo, qual sua previsão para a 
economia mundial caso fossem encontrados novos 
depósitos de combustível fóssil? O sistema utilizaria o 
combustível de maneira mais rápida ou o combustível 
sustentaria a economia por mais tempo?
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Caso este modelo seja aplicado à utilização dos 
combustíveis fósseis pela nossa civilização, encontrar mais 
estoques de combustível pode significar a aceleração do 
tempo de esgotamento.
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 Aumentando Q0, o consumo de E 
ocorre mais rapidamente, Q 
atinge um valor máximo um 
pouco superior, e o colapso de Q 
acontece mais rapidamente. 
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 O aumento das perdas faz com 
que o pico de Q seja reduzido, 
atingem o colapso 
aproximadamente no mesmo 
tempo, e sobram reservas de 
energia E.





 Exemplo do modelo: Nossa sociedade

 Os recursos não-renováveis E são reduzidos a medida que Q cresce. Q 
diminui novamente até que a reserva de energia E desapareça, mas Q não 
entra em colapso pois existe a fonte J renovável que mantém constante o 
sistema. A sustentabilidade é mantida (se as perdas não forem excessivas), 
mas a níveis mais baixos do pico máximo quando E existia.   



dQ = k3*R*Q + k7*E*Q – k8*Q
dt

dE = – k4*E*Q
dt

Condições iniciais: Q0 = 0,1; J = 30; E0 = 120; k0 = 0,001; k3 = 0,003;
k4 = 0,002; k7 = 0,001; k8 = 0,075
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Sistema complexo e auto-organização: conceitos importantes para compreender 
a interação entre sistema de produção e meio ambiente

O encaminhamento de soluções para a difícil convivência entre os sistemas feitos
pelo homem e os ecossistemas, depende do entendimento da dinâmica da
interação complexa entre os sistemas do homem com os ecológicos, e da
incorporação deste conhecimento aos processos de gerenciamento e de
engenharia.





 Desenvolvimento econômico é a riqueza econômica do país ou região 
obtida para o bem-estar de seus habitantes.

 Indicador de desempenho econômico: Produto Interno Bruto (PIB).

 PIB e PIB/capita

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH objetiva medir o 
desenvolvimento humano considerando três dimensões básicas:

(i) uma longa expectativa de vida; 
(ii) o conhecimento; 
(iii) padrão de vida digno para a população.



 ONU – grupo de pesquisadores – Relatório Brundtland

“... o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades”.



 ONU – grupo de pesquisadores – Relatório Brundtland

“... o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades”.

 Biocapacidade, ou capacidade de carga, é o máximo de população de 
uma determinada espécie que uma área pode suportar sem reduzir a 
capacidade de suporte da mesma no futuro.

 Para Herman Daly, existem dois princípios para que ocorra o 
desenvolvimento sustentável:

1) (foco nas entradas) Os recursos naturais não devem ser 
consumidos a uma velocidade que impeça sua recuperação;

2) (foco nas saídas) A produção de bens não deve gerar resíduos 
que não possam ser absorvidos pelo meio ambiente de forma 
rápida e eficaz.



Dois aspectos fundamentais para uma sustentabilidade forte:
(i) Existe limite biofísico para o crescimento;
(ii) Os capitais não podem ser substituídos.
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“Sistema se refere a tudo o que funciona 
como um todo devido à interação de 
suas partes organizadas”

 Para todo sistema se podem aplicar as 
leis da energia e construir diagramas 
de energia

 Os diagramas de energia são, na 
verdade, modelos que representam a 
realidade

 Qualquer sistema está limitado pelas 
fontes de energia que o alimentam.



 

Fig. 4.2. Representação gráfica para o crescimento de um estoque, como o 
representado pelo modelo de armazenamento. 

Tank

1 fonte renovável



E

1 fonte lentamente 
renovável

1 fonte não-renovável



2 fontes: 1 renovável e 1 não-renovável



1. O verdadeiro valor da energia para a sociedade é o de energia líquida, 
que é o que resta após descontar os custos para obter e concentrar a 
energia

2. No momento em que [...] não há novas fontes, o princípio de Lotka
exige que os sistemas vencedores não insistam na tentativa de 
crescimento infrutífero, mas sim que utilizem todas as energias 
disponíveis na sua durabilidade e no aumento da diversidade.

3. Mesmo em áreas urbanas, mais da metade do trabalho útil em que 
se baseia a nossa sociedade vem dos fluxos naturais de sol, vento, 
água, ondas, etc., que atuam sem pagamento em dinheiro. [....]. A 
necessidade de insumos ambientais muitas vezes não é percebida até 
que estes faltem.

4. A energia é medida em calorias, em quilowatts hora e outras 
unidades, mas a energia tem uma escala de qualidade que não é 
indicada por essas medidas.




