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• O desenvolvimento sustentável é aqueleq
que atende as necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de asp p
gerações futuras atenderem a suas
próprias necessidades. Ele contém doisp p
conceitos-chave:
– O conceito de “necessidades” sobretudo asO conceito de necessidades , sobretudo as

necessidades essenciais dos pobres do
mundo, que devem receber a máxima, q
prioridade;

– A noção das limitações que o estágio daç ç q g
tecnologia e da organização social impõe ao
meio ambiente, impedindo-o de atender às

id d t f t
2

necessidades presentes e futuras.



Estágios de desenvolvimento e 
consumo de energia
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População e estágios de 
desenvolvimento

Estágio de
desenvolvimento

Ano População

(106 habitantes)

Consumo diário
per capita
(103 kcal)

Consumo 

(109 kcal)
- 4.000 a.C. 80 12 960

Agrícola avançado 0 130
1.500 d.C. 450 20 9.000
1 800 d C 9001.800 d.C. 900

Industrial 1.950 d.C. 2.600 77 200.200

Tecnológico 2.000 d.C. 6.000 230 1.380.000
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Crescimento da população mundialCrescimento da população mundial
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Oferta mundial de energia 
primária
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Problemas com o atual sistema 
energético 

i. Equidade

ii Exaustão das reservasii. Exaustão das reservas

iii. Segurança de abastecimento

iv. Impactos ambientais
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Evolução do consumo de energia “per capita” 
(1971 2004)

EQUIDADE

(1971 – 2004)
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Exaustão das reservasExaustão das reservas



Tabela
Consumo mundial de energia (2007)

Fonte Reservas provadas Consumo anual Razão das reservas p
(109 toe) a (109 toe) estáticas para 

produção
(ano)b

Combustíveis fósseis 9.74
Petróleo 168.6 3.95 45
Gás natural 160.0 2.65 69
Carvão 430.0 3.18 452

a.Reservas provadas são as quantidades que informações geológicas e de engenharia   
indicam com certeza razoável que podem ser recuperadas no futuro de reservatórios  
conhecidos sob as atuais condições econômicas e de operação.

a.Baseado em produção constante e reservas.



Segurança de AbastecimentoSegurança de Abastecimento
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Impactos ambientaisImpactos ambientais
Problema Principal Causa

Local • Poluição urbana do ar
• Disponibilidade de água doce
• Degradação do solo

• Uso dos combustíveis fósseis para transporte.
• Uso de combustíveis sólidos (biomassa e carvão) 
para aquecimento e cocção.

• Substâncias tóxicas e resíduos 
perigosos

Regional • Chuva ácida • Emissões de enxofre e nitrogênio, matériaRegional Chuva ácida Emissões de enxofre e nitrogênio, matéria 
particulada, e ozônio na queima de combustíveis 
fósseis principalmente no transporte

Global • Redução da camada de ozônio
• Mudanças climáticas
• Degradação costeira e marinha

• Emissões de CO2 na queima de combustíveis 
fósseis.
• Produção de lenha e carvão vegetal e expansão• Degradação costeira e marinha

• Desmatamento e perda de habitat
• Perda de biodiversidade
• Riscos ambientais

Produção de lenha e carvão vegetal e expansão 
da fronteira agrícola.
• Transporte de combustíveis fósseis
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A ação do homem sobre a 
natureza

Forças geológicas
(vento erosão erupções vulcânicas etc )

50 bilhões de ton/ano
(vento, erosão, erupções vulcânicas etc.)

Ação do homem 48 bilhões de ton/ano

população mundial                    6 bilhões hab
material usado per capita          8 ton/ano
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O aquecimento globalO aquecimento global
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Soluções técnicasSoluções técnicas 

d ã i fi i t d i• produção e uso mais eficiente da energia nos
transportes, processos de produção e construções.

• utilização crescente de energias renováveis.

• desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, em
especial tecnologias baseadas no uso de combustíveis
fó i l i d idfósseis que resultem em emissões reduzidas.

i l bl l i d• energia nuclear, se os problemas relacionados com a
disposição final dos resíduos radioativo forem
resolvidos.



Fontes de Energia no Brasil

PetróleoOutras: solar, eólica etc.

43,6%< 0,1%

Gás Natural
6,6%

Biomassa moderna
6,9%

Carvão
6,8%

Nuclear
1,8%

Biomassa tradicional
19,0%

Hidráulica
15,3%

Fontes renováveis de energia:41,3% Fontes não-renováveis de energia: 58,7% 
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SALTOS TECNOLÓGICOS
(technological leapfrogging)

Em lugar de copiar o caminho seguido no
passado pelos países industrializadosp p p
quando se desenvolveram criando uma
enorme herança de poluição os paísesenorme herança de poluição, os países
em desenvolvimento podem pular etapas
incorporando no seu processo deincorporando no seu processo de
desenvolvimento tecnologias modernas,
eficientes e não poluentes.



O índice de desenvolvimento humano (HDI)

• Longevidade – medido pela expectativa de
vida;

• Educação – medido por uma combinação de
índice de alfabetização (peso 2/3) e anos de
escolaridade (1/3)( )

R d did d t i l b t• Renda – medida em produto nacional bruto per
capita ajustado pelo poder de compra.



Energia e DesenvolvimentoEnergia e Desenvolvimento
Mundo em 2003

Comparação com países selecionados em 1980
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