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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Olá, estudante!

O assunto é atual, importante e prenuncia mudanças em nós, no nosso fu-

turo e na nossa vida. Mas, com certeza, ainda há outra boa oportunidade de 

conhecimento. Só que desta vez, somos os precursores, os agentes de nosso 

futuro e dos que virão depois.

É Hora de refletir. E é hora de agir! E, outra vez, estou aqui para o que pre-

cisarem. 

Bom estudo.

Abraço enorme.

Cris.

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Prezado estudante,

A nossa disciplina versará sobre temas de extrema relevância para o contex-

to social e ambiental. São temas prementes para a continuidade da vida de 

muitas espécies no planeta, incluindo a nossa e do próprio planeta em si.

Trabalharemos temas voltados ao urbanismo, ao meio ambiente, à sustenta-

bilidade e o desenvolvimento rural a fim de podermos aprender o que são, 

exemplos de, e como aplicar políticas públicas voltadas para o tema.

Espero que aproveite as aulas que preparamos para você.

Um grande abraço e que tenhamos um ótimo curso!





Rede e-Tec Brasil11

Sumário

Aula 1. Sustentabilidade, urbanismo e meio ambiente 13
1.1 Conceitos importantes 13

1.2 Princípios da alfabetização ecológica e educacional 16

1.3 Empreendimento e sustentabilidade 18

1.4 Processos não sustentáveis 20

1.5 Sustentabilidade e degradação 25

Aula 2. Políticas ambientais autossustentáveis 29
2.1 Políticas ambientais autossustentáveis 29

2.2 Alternativas sustentáveis de políticas públicas e privadas e     

      alternativas econômicas de sustentabilidade 33

2.3 Sistemas independentes 42

2.4 Sistemas interdependentes 50

Aula 3. Sustentabilidade corporativa 61
3.1 Referenciais de sustentabilidade corporativa e responsabilidade      

      social e ambiental  62

3.2 Agenda 21 66

3.3 EIA/RIMA  71

3.4 Plano Diretor 72

Aula 4. Urbanização de cidades 81
4.1 Qualidade de vida 82

4.2 Urbanismo 85

4.3 Problemas urbanos atuais 87

Aula 5. Desenvolvimento rural 107
5.1 Serviços do ecossistema   109

5.2 Agricultura sustentável  111

5.3 Urbanização e desenvolvimento rural 114

5.4 Lixo  123

Palavras Finais 127

Referências  128

Currículo da Professora-autora 132





Aula 1 - Sustentabilidade, urbanismo e meio ambiente Rede e-Tec Brasil13

Aula 1. Sustentabilidade, urbanismo e   
  meio ambiente

Objetivos:

• conhecer os principais conceitos sobre sustentabilidade, urba-

nismo e meio ambiente;

• entender o que é Alfabetização Ecológica e Educacional; e

• compreender os princípios da sustentabilidade.

Começamos aqui a nossa disciplina. Nessa primeira aula, vamos entender e 

aprender sobre os princípios que regem a sustentabilidade. Está preparado(a) 

para começar? Vamos?

1.1 Conceitos importantes
1.1.1 Sustentabilidade
Segundo o site http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/sus-
tentabilidade/conteudo_261188.shtml , 

[...] Sustentabilidade não é uma teoria econômica ou um tratado polí-

tico. Sustentabilidade é uma filosofia de vida, pela qual, basicamente, 

devemos cuidar bem de nosso Presente para que as gerações futuras 

tenham também a possibilidade de usufruir dos avanços Tecnológicos 

Figura 1
Fonte: http://corporateconsciente.files.wordpress.com/2010/06/sustentavel.jpg?w=239&h=232
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e das dádivas da natureza. É um modelo de atuação em que todos 

ganham: as pessoas, as empresas, a sociedade e o meio ambiente. 

Em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/sustentabilidade/

conteudo_261188.shtml>  Acesso em: 07 abr. 2015.

Sustentabilidade é desenvolver sem comprometer o futuro, diminuindo nos-

so impacto no meio ambiente e incrementando a convivência social. Isso 

só vai acontecer quando nós, cidadãos, a tecnologia e a política adotarmos 

novas formas e hábitos, nos conscientizando de que não se pode viver num 

planeta de recursos finitos como se eles fossem infinitos. Devemos come-

çar com a conscientização e com pequenos gestos de economia e respeito. 

Devemos, principalmente, dar atenção aos três “R”s: Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar sempre. 

1.1.2 Urbanismo
É a disciplina destinada ao estudo da urbanização.

Você sabe o que é urbanização?

Segundo o site http://www.suapesquisa.com/o_que_e/urbanizacao.
htm, urbanização “é um conceito geográfico que representa o desen-
volvimento das cidades. Neste processo, ocorre a construção de casas, 
prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétri-
ca, shoppings, etc.”  

Este desenvolvimento urbano é acompanhado de crescimento popula-
cional, pois muitas pessoas passam a buscar a infraestrutura das cida-
des. A urbanização planejada  apresenta significativos benefícios para 
os habitantes.  

Porém, quando não há planejamento urbano, os problemas sociais se 
multiplicam nas cidades como, por exemplo, criminalidade, desempre-
go, poluição, destruição do meio ambiente e  desenvolvimento de sub-
-habitações. 

A urbanização é uma das responsáveis pelo êxodo rural (saída das pes-
soas do meio rural para as grandes cidades).
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1.1.3 Meio Ambiente
Para falarmos de meio ambiente, vejamos qual é a sua definição legal:

“O conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, quí-

mica e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Segundo a Lei 6938/81, artigo 30, essa definição é limitada e a Lei e a dou-

trina brasileira tem estendido e acrescentado esse conceito: 

“Constituído pelo solo, água, ar atmosférico, flora e fauna.”

Art. 225, § 1º, 1 e VII da Constituição Federal de 1988.

Vamos falar, agora, sobre os problemas ambientais:

Segundo Capra,

 (...) existem soluções para os principais problemas da contempora-

neidade, mas que para solucioná-los se faz necessário uma mudança 

radical na percepção, no pensamento e nos valores que o ser huma-

no atribui às coisas, acreditando que a humanidade está no limiar de 

mudança tão radical quanto foi o da revolução copernicana.  CAPRA, 

1996.

A Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente (1972), dirigida pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), foi a primeira reunião internacional que 

discutiu as questões ambientais e os direitos da humanidade a um meio 

ambiente equilibrado e produtivo (Feam – 1997). Em 1983 foi criada a Co-

missão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987 houve o 

relatório “Nosso Futuro Comum” em 1992 a “Eco-92” no Rio de Janeiro e a 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-

tável, de onde surgiu a “Agenda 21”.

1.1.4 Desenvolvimento Sustentável
Pois bem, como já tratamos de algumas definições importantes para a temá-

tica da disciplina e da aula, vamos entender agora o que significa desenvol-

vimento sustentável:
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Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de suprir suas próprias necessidades.

Necessitamos de criar valores mais atuais para nossos padrões de consumo, 

mantendo-os nos limites das possibilidades ecológicas, isto é, um consumo 

racional que mantenha o equilíbrio entre os recursos naturais existentes (e a 

capacidade da natureza de repô-los) e o crescimento demográfico - utilizan-

do um processo produtivo que não destrua, elimine ou agrida o ecossistema.

Embora tenhamos usado uma definição acima, segundo Magalhães (1995), 

[...] há inúmeras definições de desenvolvimento sustentável. Isso não 

impede que exista  unanimidade em torno da idéia  básica  por  trás  do 

conceito, ou seja, desenvolvimento com eqüidade social, intrageração 

entre gerações.  (MAGALHÃES, 1995).  

1.2 Princípios da alfabetização ecológica  
 e educacional
1.2.1 Ecoalfabetização
Segundo o site http://books.google.com.br/books?id=dFL9q-
-HmdwMC&printsec=frontcover&hl=pt-BR, são princípios da ecoal-

fabetização:

•	 Evitar	desperdícios	de	falha	humana	ou	de	equipamentos.	

• Reciclar todo o tipo de matéria-prima, desde materiais de cons-
trução, até os resíduos produzidos diariamente; (os resíduos produ-
zidos em um edifício não são o final de uma etapa, mas o início de 
outra, no fluxo de transformações, onde “tudo” é reaproveitável). 

• Redução de consumo de energia, e busca de auto-sustentabili-
dade energética e fontes energéticas renováveis. 

• Preservar a saúde humana, equilíbrio ambiental e qualidade 
de vida, fazendo uso de materiais ambientalmente corretos (não-
-tóxicos e não contaminantes, uso de dispositivos termo acústicos) 
e evitando todo o tipo de poluente. 

O termo foi usado pela primeira 
vez em 1987 pela ONU no 

Relatório Brundtland (Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - tema “Nosso 

Futuro Comum. 
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• Recomenda-se a elaboração de memoriais de funcionamento, 
manuais de instrução para manuseio de equipamentos, e indicações 
(comunicação visual) ou legendas com recomendações de uso, as-
sim como de calendários de manutenção e reparo; esta documenta-
ção indica como deve atuar o gestor. 

1.2.2 Princípios ecológicos educacionais
Segundo Capra (1993), são princípios ecológicos educacionais:

• Interdependência - todos os membros de um ecossistema estão interliga-

dos numa teia de relações em que todos os processos vitais dependem 

uns dos outros. O sucesso do sistema como um todo depende do sucesso 

de seus indivíduos, enquanto o sucesso de cada membro depende do 

sucesso do sistema como um todo. Numa comunidade de aprendiza-

gem, instrutores, animadores, aprendizes, administradores, empresários 

e membros da comunidade estão interligados em uma rede de relações, 

trabalhando juntos para promover o aprendizado. 

• Sustentabilidade – a sobrevivência no longo prazo de cada espécie de-

pende de uma base de recursos limitada. A adoção deste princípio em 

uma comunidade de aprendizagem significa que os instrutores têm no-

ção do impacto que causam sobre os participantes no longo prazo (sic). 

• Ciclos ecológicos - a interdependência entre os membros de um ecos-

sistema envolve trocas de matéria e energia em ciclos contínuos. Esses 

ciclos ecológicos agem como circuitos de regeneração. – Não existe edu-

cação de uma via só, mas um intercâmbio cíclico de informação. O foco 

é no aprendizado e cada um é, ao mesmo tempo, estudante e educador.  

• Fluxo de energia – a energia solar, transformada em energia química pela 

fotossíntese das plantas, comanda os ciclos ecológicos. – Comunidades 

de aprendizagem são espaços abertos onde as pessoas estão sempre en-

trando e saindo, buscando seus lugares dentro do sistema.  

• Associação – todos os membros vivos de um ecossistema participam de 

uma interação sutil, através da competição e cooperação, que envolve 

inúmeras formas de associação. – Todos os membros de uma comunida-

de de aprendizagem cooperam e trabalham em associação, o que signi-

fica democracia e fortalecimento de cada um/a, pois cada parte tem um 

papel fundamental. 
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• Flexibilidade – ao agirem como circuitos de regeneração, os ciclos eco-

lógicos apresentam tendência à flexibilidade, caracterizada pelas flutua-

ções de suas variáveis. – Nas comunidades de aprendizagem as progra-

mações diárias são flexíveis; a cada momento acontece uma mudança, 

com o ambiente de aprendizagem sempre recriado. 

• Diversidade – a estabilidade de um ecossistema depende muito do grau 

de complexidade, ou da diversidade de sua rede de relações. – Experiên-

cias que encorajem as/os aprendizes a utilizar diversas maneiras e estra-

tégias de aprendizado são essenciais nas comunidades de aprendizagem. 

Estilos diferentes de aprendizagem, produto da diversidade cultural, são 

bem-vindos pela riqueza que trazem para a experiência de aprendizagem 

coletiva. 

• Coevolução – a maioria das espécies de um ecossistema coevolui através 

da interação entre criação e adaptação mútua. A inovação é propriedade 

fundamental da vida e se manifesta nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem. – À medida que diferentes instituições sociais, como por 

exemplo, empresas e organizações comunitárias passam a trabalhar em 

associação com as escolas, cada um compreende melhor as necessidades 

do outro e, portanto, “coevoluem”.

1.3 Empreendimento e sustentabilidade
O desenvolvimento econômico precisa andar junto com a defesa do meio 

ambiente. As empresas hoje já perceberam que a degradação e o consumo 

indiscriminado de recursos ambientais exercem influências no plano econô-

mico e seja por exigência da sociedade, seja realmente por perceberem a im-

portância de se anteciparem e investirem na sustentabilidade: estão agindo. 

Apesar de algumas utilizarem as ações de sustentabilidade apenas como ar-

gumento de marketing e promoção, várias já estão realmente empenhadas 

na proteção e recuperação do meio ambiente e às vezes, até “renunciando”, 

pelo bem comum. 

“Mas, as necessidades dos consumidores foram mudando ao longo do tem-
po, até chegar à demanda atual, a sustentabilidade” Philipp Kotler (2000), 

propõe o grande mago do marketing atual, já falava em Marketing Susten-

tável há anos, chamando a atenção das empresas para o que será o consu-

midor do futuro.
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Deparamos-nos agora com um novo tipo de cliente: o “consumidor verde”. 

São pessoas que tentam consumir de forma mais responsável e sustentável. 

Como a tendência que já vem sendo confirmada é do aumento desse tipo 

de cidadão consciente, as empresas, de olho nesse “nicho” de mercado em 

franca expansão, estão prestando mais atenção à sustentabilidade. Agindo, 

provando que é possível um desenvolvimento econômico sustentável.

Esse tipo de consumidor está influenciando a forma como grandes empresas 

poluentes fabricam, fazendo com que elas comecem a pensar (e atuar) se-

riamente na busca por alternativas sérias que possam diminuir os impactos 

ambientais causados pela produção de seus produtos. São consumidores 

conscientes e estão “exigindo” que a postura dessas empresas mude já que 

esperam que eles comprem ou vendas esses produtos. Aquelas empresas 

que não se integram estão sendo “más” e correm grande risco de perder 

esse mercado (normalmente formado por pessoas de bom poder aquisitivo). 

O “consumo verde” está ditando as novas regras para o mercado, indepen-

dente de qualquer política ou organizações.

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em sua pesquisa “Ação 

Social das Empresas” de 2004 mostrou que 600 mil empresas investiram em 

doações e ações sociais e em 2005 o Gife - Grupo de Institutos, Fundações 

e Empresas - levantou que mais e 1 bilhão de reais foi gasto em projetos 

sociais. A idéia inicial: passar a imagem de marca comprometida, doar para 

entidades e plantar árvores. Descobriram que não era o suficiente. O consu-

midor sabe a diferença entre resultado realmente importante ao longo do 

tempo e a publicidade temporária. 

Toda a empresa, todos os seus integrantes do mais alto ao mais baixo esca-

lão precisam estar completamente envolvidos. Uma forma de reeducação. 

A divulgação deve ser dentro e fora da empresa. Os valores éticos empresa-

riais precisam ser depurados e tentativas superficiais visando o “consumidor/

cliente” precisam transformar-se em valores intrínsecos ao “ser humano”. 

Segundo Kotler (2000), “As campanhas devem ser realizadas procurando 
uma mudança fundamental e à longo prazo”. As pesquisas comprovam in-

clusive que o consumidor está disposto a pagar um pouco mais por marcas e 

produtos “sustentáveis” (com fundo de responsabilidade social e ambiental 

efetiva). Sustentabilidade e biodiversidade, desenvolvimento sustentável e 

responsabilidade social, não são só “palavras”. Exigem ações.



Rede e-Tec Brasil 20 Sustentabilidade e Urbanismo

Depois que o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) 

trouxe, cientificamente, comprovada as evidências do aquecimento global e 

suas conseqüências, não há mais como negar a responsabilidade das empre-

sas e seu impacto no meio ambiente. 

Mais e mais empresas estão engajadas na responsabilidade sócio-ambiental. 

O grande axioma: adaptação ou extinção, serve a mais de um lado. 

Já se fala em incluir a disciplina de “Empreendedorismo Sustentável” em 

instituições de ensino superior tendo sido, inclusive, tema de dissertação de 

mestrado.

1.4 Processos não sustentáveis
Processo não sustentável ambiental é a exaustão dos recursos naturais. Em 

outras palavras: todo desperdício (principalmente) de energia, água e 
grande produção de lixo.

Os impactos sobre os elementos naturais (considerados “bens livres”) devem 

ser minimizados. A qualidade da água e do ar são os alvos principais, pois 

eles retornam a nós diferentes e mais poluídos a cada ciclo. Tudo isso altera 

a nossa qualidade de vida. Como infere Rohde (1995):

O próprio meio científico possui informações suficientes que balizam 

a noção de insustentabilidade em que vivemos, em decorrência dos 

limites físicos do planeta, e, por conseguinte, dos recursos à disposição 

do homem; das alterações climáticas; do extermínio da biodiversidade 

pelas mãos da civilização e suas técnicas científicas; bem como das 

alterações dos ciclos biogeoquímicos fundamentais à existência de vida 

neste orbe.  (ROHDE, 1995).

Uma das formas de combater os processos não sustentáveis de desperdício 

foi a criação da Etiqueta Nacional de Eficiência Energética – ENCE. (figura na 

página ao lado)

As empresas estão preocupadas com as críticas e a influência dessas críticas 

na decisão do consumidor, como vem acontecendo. Várias delas já estão 

aderindo aos processos sustentáveis e repensando seus processos produti-

vos. Isso tem se traduzido em ações governamentais como o selo do CER-

FLOR e de Conformidade do Inmetro (Programa Brasileiro de Avaliação da 
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Conformidade) e em ações do próprio meio empresarial, que passou a reu-

tilizar os recursos naturais após tratamento, aderiu a alternativas de uso da 

energia e reciclagem, tratamento interno de seus dejetos (principalmente 

baterias) e política de retorno à empresa do lixo resultado da utilização do 

que produz independente do tempo. 

Há outros processos sustentáveis que são interligados e que precisam ser 

atendidos. Quando não o são, tornam-se processos não sustentáveis.

1.4.1 Proposição de Indicadores de    
  Sustentabilidade CSD/ONU:
Segundo a página http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/se-
cex/sti/indbrasopodesafios/saber/adagenor.pdf, são desafios de sus-

tentabilidade: 

AMBIENTAL

• Combate ao desflorestamento: Intensidade de corte de madeira; mudan-

Figura 2
Fonte: http://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/Etiqueta-Selo-Procel.png
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ça em área de floresta; área florestal de gerenciamento controlado; área 

de floresta protegida como percentual do total; área florestal.

• Conservação da diversidade biológica: espécies ameaçadas como per-

centual do total de espécies nativas; á protegida como percentual da 

área total.

• Manejo ambientalmente saudável da biotecnologia: despesa em pesqui-

sa e desenvolvimento para biotecnologia; existência de regulação ou di-

retrizes nacionais de biosegurança.

• Proteção da atmosfera: emissão de gases do efeito estufa; emissão de 

óxido de enxofre; emissão de óxido de nitrogênio; consumo de subs-

tâncias que destroem a camada de ozônio; concentração de poluentes 

ambientais em áreas urbanas; despesas com redução da poluição do ar.

• Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões rela-

cionadas com esgotos: geração de resíduos sólidos industriais e domés-

ticos; lixo doméstico per capita; despesas com gerenciamento do lixo; 

reciclagem de lixo; desperdício total.

• Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas: Produtos 

químicos agudamente nocivos; número de produtos químicos proibidos 

ou severamente restringidos; 

• Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos: geração de 

desperdícios perigosos; Importação e exportação de desperdícios perigo-

sos; manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos; 

geração de lixo radioativo.

• Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: Retira-

das anuais de água e terra da superfície; consumo doméstico de água per 

capita; reservas de lençol de água; concentração de coliformes fecais em 

água doce; demanda de oxigênio bioquímico em corpos de água; perda 

de água na cobertura de tratamento; densidade da rede hidrológica.

• Proteção dos oceanos e de todas as classes de mar e áreas costeiras: cres-

cimento da população em áreas costeiras; descarga de óleos dentro de 

águas costeiras; liberação de nitrogênio e fósforo para águas costeiras; 

produção de peixes máxima sustentada; índice de algas.
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• Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recur-

sos da terra: mudança de uso da terra; mudança em condições da terra; 

gerenciamento descentralizado de recursos naturais no nível local.

• Gerenciamento de ecossistemas frágeis: combatendo a desertificação e 

a seca: população que vive abaixo da linha de pobreza em área de seca; 

índice nacional mensal de chuvas; índice de vegetação derivado de saté-

lite; terra afetada por desertificação.

• Gerenciamento de ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável de 

montanhas: mudança de população em áreas de montanhas; uso susten-

tável de recursos naturais em áreas de montanhas; bem estar de popula-

ções de montanhas.

• Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável: uso de pes-

ticidas agrícolas: uso de fertilizantes; percentual de terra arável irrigada; 

uso de energia na agricultura; terra arável per capita; área afetada por 

salinização registrada na água; educação agrícola.

SOCIAL

• Dinâmica demográfica e sustentabilidade: taxa de crescimento popula-

cional; taxa líquida de migração; taxa total de fertilidade; densidade de-

mográfica.

• Combate a pobreza: taxa de desemprego; índice principal de contagem 

da pobreza; índice do “gap” da pobreza; índice enquadrado do “gap” 

da pobreza; índice de GINI de desigualdade de renda; salário médio fe-

minino em relação ao masculino.

• Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento: tde mudança 

da idade escolar da população; taxa de matrícula na escola primária da 

população; taxa de matrícula líquida na escola primária; taxa de matrícu-

la na escola secundária da população; taxa de alfabetização de adultos; 

crianças que alcançaram o 5º grau da escola primária; expectativa de vida 

escolar; diferença entre escola masculina e feminina; mulher para cada 

1000 homens na força de trabalho.

• Proteção e promoção das condições de saúde humana: condições sani-

tárias básicas; acesso a água de beber de qualidade; expectativa de vida 
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e de nascimentos; crianças com pesos inadequados ao nascer; taxa de 

mortalidade infantil; taxa de mortalidade materna; estado nutricional de 

crianças; imunização de crianças contra doenças infecciosas; prevalência 

de contraceptivos; monitoração de alimentos enriquecidos quimicamen-

te; despesa com a saúde; despesa da saúde como percentual do PIB.

• Promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos: 

taxa de crescimento da população urbana; consumo de combustível por 

veículo de transporte; perdas humanas e econômicas devido a desastres 

naturais; percentual da população em áreas urbanas; área e população 

de assentamentos urbanos formais e informais; área de chão por pessoa; 

preço da casa em relação à renda familiar; despesa per capita com infra-

estrutura.

ECONÔMICA

• Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável 

dos países em desenvolvimento e políticas correlatas: PIB per capita; in-

vestimentos líquidos compartilhados no PIB local; soma de importações 

e exportações como percentual do PIB local; PIB local líquido ajustado 

ambientalmente; compartilhamento dos bens manufaturados no total 

da mercadoria exportada; mudança dos padrões de consumo; consumo 

anual de energia; compartilhamento da indústria intensiva de recursos 

naturais em valores adicionais na manufatura; prova de reservas minerais; 

prova de reservas de energia de óleo fóssil; tempo de vida das reservas 

de energia; Intensidade de uso de material; compartilhamento de valores 

adicionais de manufatura do PIB local; Compartilhamento de consumo 

de recursos energéticos renováveis;

• Recursos e mecanismos de financiamento: transferências de recursos lí-

quidos do PIB; total dado a assistência do desenvolvimento oficial ou re-

cebido como porcentagem do PIB; débito do PIB local; débito de serviço 

de exportação; despesas com proteção ambiental como percentual do 

PIB local; total de novos ou adicionais fundos para o desenvolvimento 

sustentável; transferência de tecnologia ambientalmente saudável, coo-

peração e fortalecimento institucional; bons capitais importados; inves-

timentos diretos do estrangeiro; compartilhamento ambiental de bons 

capitais importados; parte de importações de bens importantes ambien-

talmente sadios; concessão de cooperação técnica.
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INSTITUCIONAL

• Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de deci-

são: estratégias de desenvolvimento sustentável; programa para integrar 

contabilidade ambiental e econômica; mandato de avaliação de impacto 

ambiental; conselho para desenvolvimento sustentável.

• Ciência para o desenvolvimento sustentável: cientistas e engenheiros por 

milhões de habitantes; cientistas e engenheiros engajados em pesquisa 

e desenvolvimento por milhões de habitantes; despesas em pesquisa e 

desenvolvimento como percentual do PIB.

• Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais: retificação de con-

cordância global; implementação de concordância global ratificada.

• Informação para a tomada de decisão: linhas telefônicas por 1000 habi-

tantes; acesso a informação; programas governamentais para estatística 

ambiental nacional.

• Fortalecimento dos papéis dos grupos principais: representação do grupo 

maior em conselhos nacionais para desenvolvimento sustentável; repre-

sentação de minorias étnicas e povos indígenas em conselhos nacionais 

para desenvolvimento sustentável; contribuição das ONG’s para o desen-

volvimento sustentável.

1.5 Sustentabilidade e degradação
A degradação ambiental tem influenciado enormemente na qualidade de 

vida das pessoas. A resposta a isso foi a Sustentabilidade. O contexto em que 

é entendida hoje enfoca basicamente o meio ambiente e as relações que a 

humanidade mantém com ele. Para que o desenvolvimento urbano seja con-

siderado sustentável, precisa combater a degradação ambiental de forma 

firme e eficaz, utilizando todas as armas possíveis, principalmente as políti-

cas públicas e privadas de apoio, além da conscientização de seus cidadãos.

Essas políticas públicas e privadas devem ser articuladas para fornecer uma 

melhor ou pior qualidade de vida às pessoas, não importando se elas se en-

contram nas cidades ou no meio rural. Nosso habitat natural, a forma como 

nos relacionamos com ele influi diretamente na herança que deixaremos 

para nossos filhos. Essa herança só será boa se dosarmos nosso convívio 
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com responsabilidade seja no uso e preservação dos recursos naturais, seja 

na responsabilidade com o resultado de nossa convivência com esse mesmo 

ambiente (lixos, agrotóxicos, poluentes, etc) para que esse resultado não seja 

agressivo e destrutivo.

Algumas definições importantes, segundo Milaré (1999):

•	 Degradação da Qualidade Ambiental: "a alteração adversa das ca-
racterísticas do meio ambiente"

•	 Poluição: "A degradação da qualidade ambiental resultante de ati-
vidades que direta ou indiretamente: 

     a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar de população; 

     b) criam condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

     c) afetem desfavoravelmente a biota; 

     d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

     e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões              
  ambientais estabelecidos."

•	 Poluidor: "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental."

Em tudo isso, o principal é nossa responsabilidade individual, pois todo esse 

contexto nos influencia. Não podemos esperar pelas empresas, pelo gover-

no, pelas organizações ambientais. Temos que olhar para dentro de nós mes-

mos e começarmos a agira agora.

Nós necessitamos de um mundo com um desenvolvimento sustentável am-

bientalmente, em que seus cidadãos sejam responsáveis e em conseqüência 

disso, tenham melhor qualidade de vida durante mais tempo. Um mundo 

que extraia os recursos naturais e os use de forma consciente, sem destruir 

o planeta no processo.
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Segundo a página http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.
php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=424, Acesso em: 06 abr. 

2015. 

Inundações por transbordamento de cursos d’água ou por alagamen-

to, soterramento de casa por desmoronamento de encostas, prolifera-

ção de vetores de transmissão de doenças, longos congestionamentos 

do tráfego de veículos, incremento nos índices de criminalidade, são 

alguns sintomas da perda de sustentabilidade. 

Temos que proteger nosso planeta da grande degradação ambiental a que 

o submetemos. As mudanças climáticas são os sintomas mais prementes. 

Pode haver outros se não pararmos. Não devemos ser alarmistas e em ne-

nhum momento vítimas do “terrorismo ambiental” ou do “catastrofismo”, 

mas devemos ter consciência de que não mudar é condenar nossos filhos à 

tragédia de nossa herança.

Precisamos nos comprometer a proteger o planeta em que vivemos porque 

a sua degradação nos atingirá em algum momento e de alguma forma. 

Não importa onde geograficamente nos encontramos, qualquer ação nos 

influencia, qualquer forma de deterioração do meio ambiente nos atinge.

A influência de nossos bons propósitos não é o suficiente para revertermos 

o processo de degradação e desperdício de nosso habitat; há a necessidade 

de nos unirmos, de nos tornarmos consumidores conscientes, de muitas e 

grandes ações, também, do governo, das empresas e das organizações in-

ternacionais (que já começaram com os pactos ambientais), para fazermos 

frente ao atual ritmo de dissipação de recursos naturais atual. 

Toda forma de degradação e agressão ao meio ambiente nos leva mais rápi-

do a um cenário terrível e desolador onde os recursos naturais foram esgo-

tados. E quanto mais cedo nós, o governo e as grandes empresas poluidoras 

nos conscientizarmos disso, melhor.

Resumo 
Nessa aula você viu os principais conceitos relacionados  à sustentabilida-

de, urbanismo e meio ambiente. Trabalhamos, também, o significado da 

alfabetização ecológica e educacional. Vimos o que é o empreendedorismo 

sustentável, processos não sustentáveis e a sustentabilidade versus a degra-

dação. 

O Papa Bento XVI comentou 
o tema proposto para o Dia 
Mundial da Paz de 2010: “Se 
quiser cultivar a paz, preserve 
a criação.” Tendo destacado na 
encíclica “Caritas in veritate” “a 
questão da proteção ambiental 
como o desafio do século a ser 
enfrentado conjuntamente, pois 
se refere a toda a humanidade”.

Você sabia?
Segundo a site do Inmetro http://
www.inmetro.gov.br/qualidade/
rhac/ppt/Kuster_avaliacao_
conformid_maio_2010.ppt: 
* Em 2000, os principais 
compradores europeus de frutas 
definiram que só compram fruta 
que esteja certificada, garantindo 
que as questões de manejo do 
solo, direitos do trabalhador 
e uso de agroquímicos foram 
respeitados e devidamente 
controlados.

* Principais compradores 
japoneses e americanos seguem 
a mesma linha.

* Hoje existem políticas públicas 
em quatro países da Europa 
(Reino Unido, Alemanha, Belgica 
e Dinamarca) que determinam 
que as compras públicas de 
produtos de base florestal têm 
como pré-requisito a certificação 
ambiental. 

* Governo brasileiro começa 
a usar o seu poder de compra 
para estabelecer requisitos 
técnicos através de licitações 
e estabelecendo a compra de 
produtos certificados (A caminho 
da escola / UCA / Conjunto 
aluno)
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Aqui terminamos a nossa primeira aula sobre esse importante assunto que é 

a sustentabilidade. Vamos à nossa segunda aula?
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Nessa aula vamos conhecer as alternativas sustentáveis de Políticas públicas 

e privadas, além das alternativas econômicas de sustentabilidade.  Espero 

que esse nosso segundo encontro seja bem proveitoso para você. 

Para começar, vamos falar sobre políticas ambientais autossustentáveis. 

2.1 Políticas ambientais autossustentáveis
As alternativas sustentáveis de políticas públicas e privadas precisam estar 

embasadas nos princípios de sustentabilidade

Segundo a página http://www.agenda21-ourique.com/pt/go/prin-
cipios-de-sustentabilidade, A sustentabilidade se assenta nos seguintes 

princípios:

1 – Prevenção
Em vez de avaliar os danos e tentar repará-los, deve-se evitar a sua ocorrên-

cia, controlando as respectivas causas. Metodologias de controle devem ser 

integradas às atividades da comunidade local permitindo identificar ativida-

des com impactos negativos na qualidade de vida da comunidade. 

2 – Precaução
Onde se verifique a possibilidade de ocorrência de impactos negativos muito 

Aula 2. Políticas ambientais autos-   
        sustentáveis

Objetivos:

• conhecer as alternativas sustentáveis de Políticas Públicas e Pri-

vadas;

• compreender quais são as alternativas Econômicas de Susten-

tabilidade; e

• entender o que são sistemas interdependentes.
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significativos ou significativos e irreversíveis, a ausência de certeza científica 

não deve ser utilizada para justificar adiamentos ou, relegar para segundo 

plano, medidas preventivas de degradação ambiental.

3 - Poluidor-Pagador
É um dos princípios específicos da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87 

de 7 de Abril de 1987, prevendo a obrigatoriedade do poluidor em corrigir 

ou recuperar o ambiente, suportando os encargos daí resultantes, não lhe 

sendo permitido continuar a ação poluente.

4 – Cooperação
Determina a procura de soluções concertadas com outros atores locais, na-

cionais ou internacionais para os problemas de ambiente e de gestão dos 

recursos naturais. A cooperação inicial entre todas as partes interessadas no 

processo de planejamento e implementação de políticas, planos e projetos, 

pode atenuar alguns obstáculos do caminho.

5 - Integridade ecológica
O conceito dos ecossistemas urbanos, avaliar ambientes construídos artifi-

cialmente do mesmo modo que os ecossistemas no mundo natural foram 

introduzidos na década de 70. Sustentabilidade significa que não podemos 

aumentar as nossas necessidades indefinidamente. As políticas têm que ser 

formuladas de modo a assegurar uma proteção adequada da biodiversida-

de e a manutenção dos principais processos ecológicos e dos sistemas que 

suportam a vida. 

6 - Melhoria contínua
Determina a necessidade do desenvolvimento de políticas, planos e projetos 

dinâmicos e flexíveis, reconhecendo a necessidade de adaptações e altera-

ções em qualquer altura, seguindo uma lógica de progressão contínua rumo 

à sustentabilidade. A este princípio estão associados os conceitos de avalia-

ção e monitoramento constantes. 

7 - Equidade intra e inter-gerações
Determina a necessidade de assegurar a melhoria da qualidade de vida da 

população em geral, tanto nas gerações presentes como nas futuras. 

8 – Integração
 Devem criar-se os meios adequados para assegurar a integração das políti-

cas de crescimentos econômico e social e de conservação da natureza, tendo 
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como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. 

9 – Democracia
A sustentabilidade deve ser fomentada por processos participativos e per-

mite que a comunidade como um todo tenha o mesmo envolvimento no 

processo de tomada de decisão.

10 – Subsidiariedade
Este princípio implica que as decisões devem ser tomadas ao nível de decisão 

o mais próximo possível do cidadão. 

11 - Envolvimento da comunidade e transparência
Reconhece que a sustentabilidade não pode ser alcançada, nem pode haver 

um progresso significativo nesse sentido, sem o suporte e o envolvimento 

de toda a comunidade. O processo de tomada de decisão deve ser claro, 

explícito e público. 

12 – Responsabilização
Aponta para a assunção pelos agentes das consequências, para terceiros, da 

sua ação, direta ou indireta, sobre os recursos naturais.

Segundo a página Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

disponível em: http://www.pnud.org.br/ODM.aspx, são objetivos do mi-

lênio, até 2015:

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome  
O número de pessoas em países em desenvolvimento vivendo com menos 

de um dólar ao dia caiu para 980 milhões em 2004, contra 1,25 bilhão em 

1990. A proporção foi reduzida, mas os benefícios do crescimento econômi-

co foram desiguais entre os países e suas regiões. As maiores desigualdades 

estão na América Latina, Caribe e África Subsaariana. Se o ritmo de progres-

so atual continuar, o primeiro objetivo não será cumprido: em 2015 ainda 

haverá 30 milhões de crianças abaixo do peso no sul da Ásia e na África.  

2. Atingir o ensino básico universal 
Houve progressos no aumento do número de crianças frequentando as es-

colas nos países em desenvolvimento. As matrículas no ensino básico cres-

ceram de 80% em 1991 para 88% em 2005. Mesmo assim, mais de 100 

milhões de crianças em idade escolar continuam fora da escola. A maioria 

são meninas que vivem no sul da Ásia e na África Subsaariana. Na América 
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Latina e no Caribe, segundo o Unicef, crianças fora da escola somam 4,1 

milhões. 

3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mu-
lheres 
A desigualdade de gênero começa cedo e deixa as mulheres em desvanta-

gem para o resto da vida. Nestes últimos sete anos, a participação feminina 

em trabalhos remunerados não agrícolas cresceu pouco. Os maiores ganhos 

foram no sul e no oeste da Ásia e na Oceania. No norte da África a melhora 

foi insignificante: um em cinco trabalhadores nestas regiões é do sexo femi-

nino e a proporção não muda há 15 anos.  

4. Reduzir a mortalidade infantil 
As taxas de mortalidade de bebês e crianças até cinco anos caíram em todo 

o mundo, mas o progresso foi desigual. Quase11 milhões de crianças ao re-

dor do mundo ainda morrem todos os anos antes de completar cinco anos. 

A maioria por doenças evitáveis ou tratáveis: doenças respiratórias, diarréia, 

sarampo e malária. A mortalidade infantil é maior em países que têm  servi-

ços básicos de saúde precários. 

 5. Melhorar a saúde materna 
Complicações na gravidez ou no parto matam mais de meio milhão de mu-

lheres por ano e cerca de 10 milhões ficam com seqüelas. Uma em cada 16 

mulheres morre durante o parto na África Subsaariana. O risco é de uma 

para cada 3,800 mulheres em países industrializados. Existem sinais de pro-

gresso mesmo em áreas mais críticas, com mais mulheres em idade repro-

dutiva ganhando acesso a cuidados pré-natais e pós-natais prestados por 

profissionais de saúde. Os maiores progressos verificados são em países de 

renda média, como o Brasil.

6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças 
Todos os dias 6,8 mil pessoas são infectadas pelo vírus HIV e 5,7 mil morrem 

em conseqüência da Aids - a maioria por falta de prevenção e tratamen-

to.  O número de novas infecções vem diminuindo, mas o de pessoas que 

vivem com a doença continua a aumentar juntamente com o aumento da 

população mundial e da maior expectativa de vida dos soropositivos. Houve 

avanços importantes e o monitoramento progrediu. Mesmo assim, só 28% 

do número estimado de pessoas que necessitam de tratamento o recebem. 

A malária mata um milhão de pessoas por ano, principalmente na África. 

Anualmente, dois milhões morrem de tuberculose em todo o mundo. 
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7. Garantir a sustentabilidade ambiental 
A proporção de áreas protegidas em todo o mundo tem aumentado sis-

tematicamente. A soma das áreas protegidas na terra e no mar já é de 20 

milhões de km² (dados de 2006). O A meta de reduzir em 50% o número de 

pessoas sem acesso à água potável deve ser cumprida, mas a de melhorar 

condições em favelas e bairros pobres está progredindo lentamente.  

8. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimen-
to 
Os países pobres pagam a cada dia o equivalente a US$ 100 milhões em 

serviço da dívida para os países ricos. Parcerias para resolver o problema da 

dívida, ampliar ajuda humanitária, tornar o comércio internacional mais jus-

to, baratear o preço de remédios, ampliar mercado de trabalho para jovens 

e democratizar o uso da internet, são algumas das metas.

2.2 Alternativas sustentáveis de políticas  
       públicas e privadas e alternativas   
 econômicas de sustentabilidade
Vamos conhecer algumas alternativas Sustentáveis de Políticas Públicas e 

Privadas e Econômicas de Sustentabilidade

2.2.1 Adubação orgânica: uma alternativa   
 econômica e agroecológica 
(Fonte:http://mauriciosnovaes.blogspot.com/2010/05/adubacao-or-
ganica-uma-alternativa.html)

A ideia de objetivar o desenvolvimento sustentável revela, inicialmente, a 

crescente insatisfação com a situação criada e imposta pelos modelos vigen-

tes de desenvolvimento e de produção das atividades humanas. Resulta de 

emergentes pressões sociais pelo estabelecimento de uma maior equidade 

social. Na elaboração da Agenda 21 Brasileira, foi considerada fundamental 

que se promova à substituição progressiva dos sistemas simplificados, como 

aqueles praticados pela agricultura convencional, por sistemas diversificados 

que integrem os sistemas produtivos aos ecossistemas naturais.

(...) Tal processo de transformação de resíduos orgânicos em fertilizantes 

orgânicos umidificados, pode utilizar como matéria-prima frutas, legumes, 

verduras, borra de café, casca de arroz e de árvores, serragem, lodo de es-

goto, esterco bovino, lixo domiciliar cru, cama animal, palhada, resíduos 
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industriais e outros. Geralmente, utiliza-se o material que se encontra dis-

ponível na propriedade ou região a fim de reduzir os custos de produção. 

Existem critérios essenciais que devem ser observados durante o processo de 

compostagem em leiras, tais como: tempo de compostagem, aeração, ir-

rigação, temperatura, aquecimento, umidade e revolvimento. Este processo 

se dá devido à ação benéfica dos microrganismos (bactérias, fungos, etc.) 

presentes no solo e na matéria-prima.

Na compostagem, a relação C/N ideal é em torno de 30/1 e indica quando a 

matéria orgânica se encontra crua, bioestabilizada (semicurada) e umificada 

(curada). São inúmeros os benefícios que os compostos orgânicos podem 

proporcionar ao solo: melhorias nas suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas; liberação gradual de nutrientes; elevação no teor de matéria or-

gânica; melhoria na infiltração da água; aumento na capacidade de troca 

de cátions e o efeito tampão. A agricultura orgânica pode contribuir decisi-

vamente para o desafio dos tempos atuais, relacionados à sustentabilidade 

dos recursos naturais restantes, garantindo sobrevivência sócio-econômica e 

ambiental às gerações presentes e vindouras.

2.2.2.Energias renováveis sustentáveis:   
 utilizando a energia da água que corre   
 nos rios, arroios e igarapés 
(Fonte:http://www.natbrasil.org.br/Docs/publicacoes/parte1%20
energia.pdf):

Micro e mini centrais hidrelétricas: Utilizando a energia da matéria orgânica 

vegetal e animal. 

Os 3 bios: Biomassa na geração de energia elétrica; Biogás; Biocombustíveis.

Utilizando a energia do sol: Energia termosolar; Energia solar fotovoltaica.

Utilizando a energia do vento: Energia eólica;

Para saber mais...

Outras fontes de informação sobre o uso descentralizado e participativo das 

energias renováveis.
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2.2.3 Cidades Sustentáveis 
(Fonte: http://www.natbrasil.org.br/programas/energia_sustentabili-
dade_democracia.htm) : 

São mais de quatro décadas de debates de construção de idéias, solução de 

conflitos teóricos, busca de alternativas econômicas, embates, manifesta-

ções, experimentações e implementações de novas práticas na busca da sus-

tentabilidade planetária. Cabe ressaltar o importante papel dos movimentos 

em prol da culturalização da temática ambiental. Estes setores passaram a 

cobrar dos governos o cumprimento da Agenda 21 ou a fomentar a elabo-

ração destas agendas em nível local. Governantes defrontam-se, então, com 

tarefas sobre como encontrar soluções para problemas urbanos que vão da 

construção de moradias à preservação de áreas de verdes, do gerenciamento 

de lixo ao suprimento de água potável, da conservação do patrimônio histó-

rico e cultural ao transporte.

Nesse debate, não se quer apenas uma remediação para nossas cidades. 

Pensar a sustentabilidade urbana pressupõe incluir, inter-relacionar os diver-

sos temas (insumos, sociedade, economia, uso do solo e rejeitos) envolvidos, 

tratá-los como um todo e não apenas considerá-los um a um.

...O NAT/Brasil iniciou uma campanha que viabilizará a construção de sua 

sede a partir de projetos de edificações ecologicamente pensadas. Participe 

desta campanha.

Energia, sustentabilidade e democracia: sistemas de geração, transmissão, 

distribuição e uso de energia podem e devem tornar-se mais eficientes, atra-

vés de medidas tecnológicas, impulsionadas, também, por políticas públicas 

claras, fortes e eficazes. Mas, não apenas as novas tecnologias como os 

conhecimentos tradicionais podem ser aplicados na busca de soluções para 

a produção de energia e combustíveis a partir de fontes renováveis e menos 

poluentes, de forma a reverter a tendência de aquecimento global do plane-

ta. Estas fontes alternativas, como a biomassa a partir de resíduos agrícolas 

(bagaço da cana, cascas de arroz, serragem) e óleos vegetais (de soja, o 

dendê, mamona, etc), a energia solar, a energia eólica, e a energia produzida 

por micro e pequenas centrais hidrelétricas, a energia das ondas e marés, a 

energia geotérmica, apresentam um potencial enorme para o suprimento 

global de energia. Como vantagem, podem ser aproveitadas de forma des-

centralizada, conforme as potencialidades e particularidades de cada região 

e de acordo com as necessidades e capacidades das comunidades.



Rede e-Tec Brasil 36 Sustentablidade e Urbanismo

2.2.4 Viabilidade econômica de fontes alternati-
vas de energia e análise de sustentabilidade 
(Fonte:http://pintassilgo2.ipen.br/biblioteca/2008/resumos/13627.
pdf).

Um dos maiores desafios do Governo Federal é levar a energia elétrica a toda 

população brasileira, diminuindo para zero o mapa de exclusão elétrica no 

país que majoritariamente se localizam nas áreas de menor Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH) e nas famílias de baixa renda. O Governo Federal 

lançou o programa “Luz para Todos” [1] com o objetivo de levar energia 

elétrica para mais de 10 milhões de pessoas no meio rural até 2008. Dessa 

forma, o governo pretende reduzir a pobreza, aumentar a renda familiar 

e garantir o acesso a serviços de saúde e educação. A “Matriz Elétrica do 

Brasil” [2] conta com 75,7% energia gerada por hidroelétricas. As fontes 

alternativas de energia irão colaborar com o crescimento do fornecimento 

de energia para suprir a demanda e cumprir umas das etapas do “Plano de 

Aceleração do Crescimento” (PAC) [3]. 

Diante desse cenário, não se pode deixar de levar em consideração um fator 

que, independente de qualquer ação a ser tomada, é a continuidade, ou 

seja, a sustentabilidade, que pode ser atingida por meio de políticas agressi-

vas de planejamento energético para promover.

Maior eficiência energética e maior utilização de fontes renováveis como 

biomassa, eólica e solar, para geração de eletricidade. Possibilitando, assim, 

a geração de empregos, à preservação da biodiversidade e a redução das 

emissões de poluentes.

Acredita-se que a necessidade do uso racional de energia e as devidas solu-

ções com inovações tecnológicas, onde se preservam as questões ambientais 

e de sustentabilidade, sejam observadas com mais empreendedorismo nas 

fontes alternativas de energia.

[1] “Projeto Luz para Todos” http://www.mme.gov.br/programs

[2] “Agência Nacional de Energia Elétrica” http://www.aneel.gov.br

[3] “Programa de Aceleração do Crescimento” http://www.brasil.gov.br/pac
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2.2.5 Alternativas Econômicas Sustentáveis para  
 a Comunidade de Barranco do Mundo–  
 Pium–Tocantins 
(fonte:http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:nlpl_T8_
rVwJ:www.ecologica.org.br/UserFiles/docs/Projects/Projeto.pdf)

Objetivo: O Programa tem por objetivo combater a pobreza e aumentar os 

meios de subsistência na comunidade de Barranco do Mundo, promovendo 

a gestão apropriada do ecossistema, apresentando novas alternativas eco-

nômicas sustentáveis e incentivando iniciativas empresariais na comunidade. 

O Programa tem os seguintes objetivos específicos: (i) melhorar a dieta ali-

mentar; (ii) melhorar a geração de renda das famílias; e (iii) criar melhores 

condições de trabalho mediante a implementação de sistemas agroflorestais 

e apoio às atividades da microempresa.

Descrição: Para se alcançar os objetivos acima mencionados, serão imple-

mentadas as seguintes ações: (i) estabelecimento de quatro hectares de sis-

tema agroflorestal (SAF); (ii) estabelecimento de uma unidade de processa-

mento de óleo vegetal; e (iii) estabelecimento de uma fábrica de doces do 

cerrado brasileiro.

2.2.6 Alternativas econômicas sustentáveis   
 na Amazônia 
(Fonte: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40616 )

O ministro Carlos Minc disse que está temeroso com uma possível acelera-

ção no ritmo do desmatamento da Amazônia.

"Nós vimos muitos focos de incêndio e percebemos que o ritmo da fiscaliza-

ção não é satisfatório. Atribuímos isso, em parte, ao período de campanha 

eleitoral. Ninguém quer multar, fiscalizar, apreender nessa época! Por outro 

lado, também precisamos acelerar os investimentos em atividades sustentá-

veis. Podemos fechar uma serraria em uma hora. Mas, quanto tempo vamos 

precisar para criar cinqüenta empregos?", questionou Minc.

[...] A falta de alternativas de atividades econômicas sustentáveis leva a po-

pulação, mesmo de comunidades tradicionalmente extrativistas, a práticas 

criminosas como questão de sobrevivência. "Muitas vezes são os próprios 

habitantes das reservas extrativistas que desmatam para formar pastagens 

e cuidam do gado para ficar com um bezerro em cada três", constatou o 

ministro.
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Durante debate, Minc defendeu o Fundo Amazônia, que ele acredita seja 

um mecanismo eficiente para promover os investimentos necessários para 

fortalecer a economia sustentável e informou que o Ministério da Justiça 

está finalizando o recadastramento das organizações não governamentais 

que atuam na região para credenciar novos parceiros.

2.2.7 Extrativismo sustentável é alternativa   
 econômica 
(Fonte: http://www.unifolha.com.br/lernoticia.aspx?id_noticia=3564)

Extrativismo sustentável de matérias-primas do cerrado e agricultura familiar 

orgânica garantem a segurança alimentar de assentados e a biodiversidade 

da região.

(...) Em 2005 foi criado o Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do 

Cerrado (Ceppec) que deu início a projetos de extrativismo sustentável e pro-

dução agroecológica (orgânica) no local. Assim, a partir das matérias-primas 

do cerrado, são produzidos pães, biscoitos e artesanatos.

(...) Um dos projetos é a oficina de tecelagem, que usa fibras de plantas nati-

vas do cerrado – caules, cascas e folhas – e suas sementes, colhidas nos pró-

prios lotes do assentamento. Também plantam em pequena escala, algodão 

orgânico que já nasce naturalmente colorido. “Estamos fora da transgenia. 

A proposta é ser totalmente orgânico”, assegura Rosane. O algodão é fiado 

no próprio assentamento, de maneira artesanal. Também trabalham com 

pigmentos naturais, extraídos de plantas do cerrado. O artesanato resultante 

é comercializado, colaborando no sustento da comunidade.

Outro produto que já está sendo comercializado no assentamento é a casta-

nha do cerrado, também chamada cumbarú ou barú, uma fonte nutricional 

importante, mas ainda pouco explorada economicamente. A castanha é na-

tiva da região e coletada de forma não degradante. Desta forma, o Ceppec 

procura chamar a atenção para a biodiversidade do cerrado e a possibilidade 

de aplicação do extrativismo sustentável em assentamentos e pequenas pro-

priedades na região de onze municípios que estão incluídos em uma área 

denominada “Território da Reforma”, conta Rosane.

O extrativismo “ainda não é uma realidade como gostaríamos que fosse”, diz 

Rosane. A ideia do Ceppec, encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, é a de criar uma rede formada por estas pequenas propriedades e 



Rede e-Tec BrasilAula 2 -Políticas ambientais autossustentáveis 39

assentamentos, principalmente, com o objetivo de disseminar o extrativismo 

não degradante, como alternativa de geração de renda e garantia de conser-

vação ambiental, “agregar valores sociais e ambientais”, explica a bióloga. 

Rosane diz que para o extrativismo não é necessário desmatar, tampouco 

promover queimadas, para produzir – já que a extração sustentável depende 

das plantas nativas da região. Ao contrário da monocultura em extensas 

áreas, a vegetação do cerrado não é substituída por espécies “exóticas” (de 

outras regiões), preservando a biodiversidade local.

2.2.8 O declínio da pesca artesanal e a    
 ostreicultura como alternativa econômica  
 sustentável
(Fonte:http://74.125.113.132/search?q=cache:Rf4R6ZUDlKkJ:www.
isepe.com.br/_download.php)

Ao longo das últimas décadas, a humanidade vem sofrendo as consequên-

cias do uso indiscriminado dos recursos naturais, proveniente da ação preda-

tória e extrativista, entre as atividades de maior impacto sofrido, destaca-se 

a pesca artesanal marítima. Torna-se imprescindível investir em empreendi-

mentos que estejam inseridos no conceito de desenvolvimento sustentável, 

visando conciliar o incremento de atividades produtivas com a preservação 

do ecossistema naturais, ou mesmo a minimização dos impactos causados 

pela atividade. 

(...) A sustentabilidade de nosso planeta depende exclusivamente da pro-

posição de ações estratégicas planejadas em todos os segmentos de nossa 

sociedade, seja a produção de alimentos na agricultura pecuária ou aqui-

cultura. A aquicultura, denominada como o cultivo de organismos aquáti-

cos, apresenta-se como alternativa produtiva, estratégica para a segurança 

alimentar do planeta, visto que fornece proteína animal de qualidade, com 

baixo custo e reduzidos impactos ao meio ambiente. 

(...) A ostreicultura, ou cultivo de ostras, esta inserida no conceito de ativi-

dade voltada ao desenvolvimento sustentável e a correta gestão ambiental, 

porque preconiza o uso do recurso ambiental como fonte produtora de ali-

mento e não meramente como recurso para extração desordenada, uma vez 

que ao despertar da consciência da população que vive as margens de áreas 

de preservação ambiental, quanto às atividades produtivas para o desenvol-

vimento sustentável dos recursos pesqueiros, proporcionando, assim, meios 
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para aumento da oferta de pescados e a idealização de projetos ecologica-

mente corretos.

(...) objetivo de verificar a migração de pescadores para outras áreas de ati-

vidades econômicas (...)

Sob este contexto inicia-se a busca por alternativas de substituição de fonte 

de obtenção de recursos econômicos entre as famílias envolvidas com o se-

tor pesqueiro, destacando-se o cultivo de ostra. Existem relatos de que esta 

modalidade de cultivo, já era efetuado de forma bastante rudimentar pelos 

chineses, antes de Cristo e, já na Europa, os primeiros relatos de cultivo de 

ostra são do Império Romano.” 

2.2.9 As alternativas propostas pela economia  
 solidária, para o desenvolvimento   
 econômico e social, com sustentabilidade  
 e geração de renda 
( Fon te :http : / /docs .goog le . com/gv iew?a=v&q=cache :W_
gGfTMUBugJ :www.facef .b r /novo/pub l i cacoes / I I fo rum/ 
Textos%2520IC/Daniel,%2520Nayana%2520e%2520Helio.pdf)

Retomamos aqui os princípios em que a economia solidária se baseia: coo-

peração, solidariedade, autogestão, sustentação econômica e sustentabili-

dade ambiental.

(...) Destinados a promover as pessoas e a coletividade, programas de Eco-

nomia Solidária vêm recebendo crescente apoio de governos municipais e 

estaduais, sendo reconhecidos como uma poderosa política de reversão do 

quadro de pobreza, desemprego, exclusão em todos os níveis e precariza-

ção do trabalho, sustentada em modos coletivos de geração de trabalho 

e renda, integrados aos processos de desenvolvimento local participativo e 

sustentável.

A economia solidária é representada por um conjunto de iniciativas inspira-

das em valores humanos que coloca o ser humano como sujeito no processo 

da vida e da atividade econômica, em vez da acumulação de capital. Isso 

pressupõe mudanças importantes no mundo do trabalho, incentivando a 

equidade, a democracia, a cooperação, a solidariedade e a qualidade nas 

relações no trabalho. Compreende uma grande diversidade de práticas eco-

nômicas e sociais - de produção, distribuição, finanças, trocas, comércio, 
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consumo, poupança e crédito - organizadas sob a forma de autogestão.

Segundo o site http://www.colegiojuarezwanderley.com.br/alternati-
vas/site/teia.swf, esse projeto visa:

• A criação de novas técnicas de preservação do meio ambiente e redução 

de desperdícios; 

• O desenvolvimento de cidadãos que se preocupam com o planeta; 

• Propor uma mudança nos hábitos de forma a desenvolver a sociedade de 

uma forma mais responsável; 

• Deixar visível que é possível se ter uma ideologia onde o desenvolvimento 

é possível ao mesmo tempo que a preservação ambiental também é. 

Site informativo, onde, ao selecionar cada item, você visualiza o projeto de-

senvolvido na área.

2.2.10 Combustíveis alternativos 
(Fonte: http://www.naoampliacaodecongonhas.com.br/alternativas/
sustentabilidade.html):  

A boa notícia é que já está sendo testadas alternativas de combustíveis me-

nos poluentes, também, para a indústria aeronáutica. 

Figura 3 - Cidades flutuantes
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_M5GzoX9Wb_Y/SZ7mLgBXTWI/AAAAAAAAAQs/t_oA4426TtE/s320/Cidade_Flutuan-

te1.jpg

Outros (dos milhões de) sites 
sobre sustentabilidade com:

Imagens e idéias 
interessantes relacionadas 
à sustentabilidade urbana: 
http://www.curvascomnivel.
blogspot.com/

Lâmpada de Garrafa Pet: 
http://www.youtube.com/watch
?v=kqJdLYhzbTo&eurl=http%3A
%2F%2Fwww%2Ecurvascomniv
el%2Eblogspot%2Ecom%2F&fe
ature=player_embedded

Arquitetura dinâmica:
http://www.youtube.com/
watch?v=Bq-QUkE1DGM&eu
rl=http%3A%2F%2Fwww%
2Ecurvascomnivel%2Eblogsp
ot%2Ecom%2F&feature=play
er_embedded
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2.3 Sistemas independentes
2.3.1 Políticas Privadas
Segundo Las Casas (1999), 

A noção de sustentabilidade não é algo uniforme, as propostas que 

têm surgido também apresentam características diferentes e, muitas 

vezes, são oriundas de visões de mundo que entendem a problemática 

ambiental e sustentável de perspectivas diferentes. (LAS CASAS, 1999). 

Em 1980, Lester Brown definiu sustentabilidade quando unida à causa am-

biental: “Comunidade sustentável é aquela que satisfaz plenamente suas 
necessidades de forma a preservar as condições para que as gerações futu-
ras também o façam”.

Um empreendimento para ser sustentável precisa ser “ecologicamente 
correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente 
aceito”. Precisam fazer com que as pessoas percebam que são afetadas 

por esses empreendimentos agora e no futuro. O uso racional de recursos 

ambientais e o tratamento de resíduos decorrentes da produção e do uso 

de produtos Não biodegradáveis, interferem na qualidade de vida atual e 

futura. Não basta apoiar a comunidade e preservar o meio ambiente para ser 

socialmente responsável, é preciso também “atenuar ou eliminar problemas 
sociais, de higiene e saúde pública, de trabalho, educação, habitação, trans-
portes e nutrição.”. O assistencialismo não é suficiente.

É urgente colocar em prática políticas de proteção ambiental. Ações desor-

denadas provocam perdas econômicas e sociais e o principal objetivo dessas 

políticas é o desenvolvimento sustentável e, também, a conservação am-

biental, evitando a má gestão dos recursos ambientais disponíveis, a fim de 

não exauri-los nem interferir nos ciclos de renovação da natureza. 

Os diversos órgãos do governo estão estabelecendo parâmetros sustentá-

veis, entretanto precisam implementá-los e fiscalizar seu cumprimento. Uma 

das formas de fazê-lo é usar o Plano Diretor (Lei 10257/01), garantindo sua 

aplicação e cumprimento por parte dos municípios e das empresas locais, 

além das leis ambientais. 
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Há necessidade de se trabalhar com as empresas privadas levando-se em 

conta o impacto ambiental causado por elas e pelos resíduos de produção, 

buscando minimizá-los. A população e o próprio governo devem incentivar 

e apoiar empreendimentos que busquem ser sustentáveis. Isso os ajudará 

a tomarem decisões corretas e de forma mais consciente e responsável em 

relação ao impacto ambiental dos empreendimentos e seus produtos ou 

serviços. Um empreendimento não é um empecilho, é antes um aliado pode-

roso, visionário e positivo. Os custos adicionais do enquadramento ao con-

ceito sustentável, quando existirem, compensam enormemente o benefício 

significativo agregado à marca e à imagem da empresa, como se observa:.

Existem quatro condições sistêmicas básicas que devem ser observa-

das, se quisermos alcançar um equilíbrio entre consumo e a disponibili-

dade de recursos: Primeiramente, não deveríamos remover substâncias 

da crosta terrestre numa velocidade superior à em que naturalmente 

é depositada. Em seguida, a concentração de substâncias produzidas 

artificialmente pela sociedade moderna não deveria aumentar sistema-

ticamente a degradação da natureza. Também, a base física da nature-

za não deveria ser insistentemente agredida. E, por fim, os modelos de 

desenvolvimento adotados deveriam ser justos e eficientes, de forma a 

suprir as necessidades básicas humanas em todos os lugares. (ROBERT, 

1996)

Em qualquer circunstância, é necessária uma mudança comportamental 
urgente.

2.3.2 Políticas públicas
Para entendermos melhor, vamos conhecer o trabalho do IBICT sobre sus-

tentabilidade:

Segundo Celina Lamb – IBICT - Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia, na página http://www.ibict.br/noticia.
php?id=544, 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Orga-
nização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep) estão traba-
lhando em conjunto com o Instituto Brasileiro de Informação em Ci-
ência e Tecnologia (Ibict) para o desenvolvimento de um estudo-piloto 
da aplicação dos 6 REs na indústria brasileira. O projeto Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV) está trabalhando com uma nova linha de pesquisa 
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baseada nos 6 REs da sustentabilidade, que significam: Reutilizar, Re-
pensar, Reciclar, Reduzir, Reparar e Realocar.

“A filosofia do ciclo de vida expressa nos 6 REs evidencia a necessida-
de de se trabalhar não somente com o processo de sustentabilidade, 
mas também com produtos sustentáveis. A idéia é focar a atenção 
no produto, na fase do design, que é um estágio importante para 
a obtenção do produto, pensando em um apelo ambiental, social e 
com benefícios econômicos para a indústria nacional. Hoje, existe a 
necessidade de o projetista pensar para frente e desenhar produtos 
com substâncias e matérias que não sejam nocivas ao ser humano. É 
necessário recolocar matérias ecologicamente corretas nos desenhos 
e, ao mesmo tempo, pensar que eles devem ser produtos fáceis de 
serem consertados no futuro”

“Vamos pensar antes de produzir. A questão de reutilizar é usar o 
produto várias vezes. Repensar é projetar o produto para seu maior 
aproveitamento, realocar é utilizar insumos amigáveis ao ser huma-
no e ao meio ambiente, reparar é projetar produtos de fácil reparo, 
reduzir é diminuir o consumo de produtos e recursos naturais, e reci-
clar é transformar resíduos em produtos. Precisamos contribuir para a 
competitividade brasileira. Esse é o pensamento do ciclo de vida, um 
caminho para o desenvolvimento sustentável.

Como esse, muitos são os projetos atuais, governamentais ou não, que es-

tão sendo discutidos e aplicados.

Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente, disponível em: http://www.
aja.org.br/publications/oem_mma_ppa_2088_2011_vs5_1_17072007.
pdf, os Objetivos Setoriais para o período 2008-2011 do Ministério do Meio 

Ambiente são:

• Objetivo 1: Ampliar a contribuição do Brasil na redução de emissões por 

fontes e remoção por sumidouros de gases do efeito estufa e preparar o 

país para os efeitos das mudanças climáticas;

• Objetivo 2: Aprimorar o licenciamento ambiental e desenvolver instru-

mentos de planejamento e gestão ambiental em apoio ao desenvolvi-
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mento sustentável;

• Objetivo 3: Promover a queda contínua e consistente do desmatamen-

to, o combate à desertificação e a conservação da biodiversidade em 

todos os biomas brasileiros;

• Objetivo 4: Promover a disponibilidade de água com qualidade e a ges-

tão dos recursos hídricos, o controle de poluição, a conservação e a revi-

talização de bacias;

• Objetivo 5: Ampliar a participação do uso sustentável dos recursos da 

biodiversidade continental e marinha e das áreas protegidas no desen-

volvimento nacional;

• Objetivo 6: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o 

consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos 

povos e comunidades tradicionais;

• Objetivo 7: Promover a articulação institucional e a cidadania ambiental 

por meio do fortalecimento do SISNAMA, da educação ambiental, da 

participação e do controle social.

Cada um desses Objetivos tem seu próprio sistema de Políticas (muito in-

teressantes) a serem desenvolvidas até 2011 e que estão amplamente de-

talhadas no arquivo/fonte citado acima. Uma delas: “Promover ações que 

reduzam a emissão de poluentes.”

O cuidado com o Meio Ambiente é assunto sério e preocupante. A tendên-

cia mundial e nacional, não é mais ignorar, e sim agir. Esses são alguns dos 

órgãos do MMA e “Espaços Institucionais de Participação Popular”:

• Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

• Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)

• Convenção sobre Diversidade Biológica  (CDB)  

• Comissão Nacional da Biodiversidade  (CONABIO)  
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• Comissão Nacional de Florestas  (CONAFLOR) (Dec. 4864/03 e 5794/06)

• Fórum Nacional  Socioambiental do Setor de Florestas  Plantadas (Porta-

ria 85)

• Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável (CONACER) (Dec. 

5577/05)

• Conselho Gestor Nacional  (CONGEN)

• Conselhos Gestores dos Pólos (CONGEP)

• Comissão de Política de Desenvolvimento  Sustentável e da Agenda 21 

(CPDS) 

• Conselho  Deliberativo  do  Fundo  Nacional  do Meio  Ambiente  (FNMA)

• Comissão de Gestão de  Florestas Públicas (CGFLOP) (Lei 11284/06)

• Conferência  Nacional  de  Meio  Ambiente  (CNMA)  

• Programa  Nacional  de  Educação  Ambiental (ProNEA)

• Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental

• Fórum Nacional de Áreas Protegidas (FNAP) (Portaria 134)

• Conselhos Gestores das Unidades de Conservação (UC)

E demais órgãos de nível estadual, regional e municipal.

Princípios da Declaração de Estocolmo (1972).
1. Os direitos humanos devem ser defendidos; o apartheid e o colonialismo 

devem ser condenados.

2. Os recursos naturais devem ser preservados. 

3. A capacidade da Terra de produzir recursos renováveis deve ser mantida. 

4. A fauna e a flora silvestres devem ser preservadas.
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5. Os recursos não renováveis devem ser compartilhados, não esgotados. 

6. A poluição não deve exceder à capacidade do meio ambiente de neutra-

lizá-la.

7. A poluição danosa aos oceanos deve ser evitada. 

8. O desenvolvimento é necessário à melhoria do meio ambiente. 

9. Os países em desenvolvimento requerem ajuda. 

10. Os países em desenvolvimento necessitam de preços justos para as suas 

exportações, a fim de que realizem a gestão do meio ambiente. 

11. As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento. 

12. Os países em desenvolvimento necessitam de recursos para desenvolver 

medidas de proteção ambiental. 

13. É necessário estabelecer um planejamento integrado para o desenvolvi-

mento.  

14. Um planejamento racional deve resolver conflitos entre meio ambiente 

e desenvolvimento. 

15. Assentamentos humanos devem ser planejados de forma a eliminar pro-

blemas ambientais. 

16. Os governos devem planejar suas próprias políticas populacionais de 

maneira adequada. 

17. As instituições nacionais devem planejar o desenvolvimento dos recursos 

naturais dos Estados. 

18.  A ciência e a tecnologia devem ser usadas para melhorar o meio am-

biente.

19. A educação ambiental é essencial.

20. Deve-se promover pesquisas ambientais, principalmente em países em 
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desenvolvimento.

21. Os Estados podem explorar seus recursos como quiserem, desde que não 

causem danos a outros.

22. Os Estados que sofrerem danos dessa forma devem ser indenizados.

23. Cada país deve estabelecer suas próprias normas.

24. Deve haver cooperação em questões internacionais.

25. Organizações internacionais devem ajudar a melhorar o meio ambiente.

26. Armas de destruição em massa devem ser eliminadas.

Fonte: IBAMA, 2007. 

2.3.2.1 Gestão Ambiental Urbana
A Política Ambiental (ou Gestão Ambiental Urbana) é uma necessidade ur-

gente e importante.

Figura 4
Fonte: autora
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A Lei 6.938/81 trouxe a Política Nacional de Meio Ambiente determinou o 

papel dos poderes públicos no Sistema Nacional do Meio Ambiente, dando 

liberdade aos municípios para criar normas ambientas. Em 1988, a Consti-

tuição Federal estendeu esse poder: podiam legislar de forma suplementar 

sobre a política ambiental e isso foi confirmado pela Agenda 21 em seu 

artigo 28. Há a necessidade premente, principalmente dos municípios, de 

instituir políticas públicas ambientais coerentes e efetivas, já que há diversos 

instrumentos para fazê-lo.

A Lei 10.527 - O Estatuto da Cidade – trouxe inovações e regulamentou 

os instrumentos constitucionais, acrescentando outros, para a intervenção 

urbana em seu aspecto ambiental.

Segundo Milaré (1999), são Instrumentos legais de Gestão Ambiental 
aplicáveis aos municípios:

• Plano Diretor e toda legislação acessória de uso, ocupação e expansão 

do solo urbano (zoneamento, parcelamento e demais limitações urbanís-

ticas) 

• Sistema Municipal de Meio Ambiente, composto pela Estrutura Burocrá-

tica de Gestão Ambiental, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Código 

de Meio Ambiente do Município e  Conselho Municipal de Meio Am-

biente.”

Instrumentos e métodos de políticas ambientais
• Instrumentos ligados ao funcionamento do mercado; 

• Instrumentos ligados à intervenção do Poder Público (mais comuns – nor-

mas ambientais e investimentos em equipamentos e melhoria na quali-

dade ambiental).

2.3.2.2 Instrumentos de Gestão Ambiental e    
    Desenvolvimento – Política Ambiental Urbana

DISSOCIATIVO
Conflito violento 
Soluções autoritárias

REPRESSIVO
Fiscalização e coerção 
Penalização, multas. 
Interdições

REATIVO
Licenciamento corretivo 
Auditoria
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Avaliação de Impactos Ambientais 
Avaliação de opções tecnológicas

PREVENTIVO

Licenciamento 
Outorga onerosa e concessão do uso da água 
Monitoramento 
Gestão de bacia hidrográfica 
Planejamento 
Zoneamento ambiental, agroecológico, 
ecológico-econômico e urbanístico

PROATIVO / ASSOCIATIVO

Enquadramento e classificação de rios 
Regulação, normatização 
Pesquisa 
Educação / desenvolvimento de recursos 
humanos 
Comunicação 
Extensão

INSTRUMENTOS DE MERCADO

Taxas de uso para esgoto e tratamento 
Taxas sobre produtos 
Taxas sobre emissões e fundos 
Sistemas de restituição e depósitos 
Incentivos ao cumprimento de padrões 
Licenças negociáveis 
Cobrança pelo uso de recursos 
Compensações financeiras, royalties 
Cobranças variáveis 
Seguros ambientais

 
       Fonte: Ribeiro (1998)

2.4 Sistemas interdependentes
Sustentabilidade atualmente é a soma dos esforços individuais e coletivos, 

sem fronteiras regionais. Não importa se vêm de movimentos, organizações, 

empresas ou governo, o objetivo é um só: consciência ambiental de consu-

mo sustentável e responsável. 

Temos Leis na iniciativa das políticas governamentais, marketing sustentável 

nos empreendimentos, preservação e conservação do meio ambiente nas or-

ganizações e muitas outras fontes de apoio. A pressão criada por todos deve 

ser capaz de influenciar governantes e empresários com poder de decisão e 

principalmente, o componente humano comum: nós.

Normas e parâmetros são necessários para a exploração de recursos naturais 

de forma consciente e para coibir abusos. 

O governo provou estar engajado com a criação de leis, órgãos e departa-

mentos.
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As empresas começaram a entender que o investimento em sustentabilidade 

ambiental é antes um investimento que uma maior oneração nos valores 

da produção.

E nós estamos começando a perceber o que é sustentabilidade.

2.4.1 Interdependência
Aqui, voltamos ao Princípio Ecológico da “Associação” de uma forma mais 

complexa.

Segundo Capra (1996), 

Todos os membros de uma comunidade ecológica estão interligados 
numa vasta e intrincada rede de relações, a teia da vida. Eles derivam 
suas propriedades essenciais, e, na verdade, sua própria existência, de 
suas relações com outras coisas. A interdependência - a dependência 
mútua de todos os processos vitais dos organismos - é a natureza de 
todas as relações ecológicas. O comportamento de cada membro vivo 
do ecossistema depende do comportamento de muitos outros. O su-
cesso da comunidade toda depende do sucesso de cada um de seus 
membros, enquanto o sucesso de cada membro depende do sucesso da 
comunidade como um todo.

Entender a interdependência ecológica significa entender relações. Isso 
determina as mudanças de percepção que são características do pen-
samento sistêmico - das partes para o todo, de objetos para relações, 
de conteúdo para padrão. Uma comunidade humana sustentável está 
ciente das múltiplas relações entre seus membros. Nutrir a comunidade 
significa nutrir essas relações.

O fato de que o padrão básico da vida é um padrão de rede, significa 
que as relações entre os membros de uma comunidade ecológica são 
não lineares, envolvendo múltiplos laços de realimentação. Cadeias line-
ares de causa e efeito existem muito raramente nos ecossistemas. Des-
se modo, uma perturbação não estará limitada a um único efeito, mas 
tem probabilidade de se espalhar em padrões cada vez mais amplos. Ela 
pode até mesmo ser amplificada por laços de realimentação interdepen-
dentes, capazes de obscurecer a fonte original da perturbação.
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Segundo Teixeira (2006) , 

[...] para o economista Nicholas Stern, a elevação de um grau centí-

grado na temperatura do planeta deve custar 300 bilhões de dólares 

a economia mundial e, ainda, uma queda no consumo per capita de 

20%, sem mencionar que cidades inteiras ficariam abaixo d’água. O 

custo atual para evitar essa catástrofe ambiental e econômica é prevista 

pelo economista em 1% de toda a riqueza produzida no mundo, sen-

do que ignorar esse problema pode sair 20 vezes mais caro (TEIXEIRA 

Jr., 2006).  

Assim, assumindo a complexidade do DS - desenvolvimento sustentável- po-

de-se afirmar que são múltiplas as possibilidade de análise de determinado 

contexto, conforme o ponto de partida da análise e os efeitos percebidos 

pelo observador. A Figura 5 apresenta as possibilidades de interações entre 

as dimensões do DS, tendo em vista a relação de causa e efeito, consideran-

do que os efeitos podem ainda ser classificados como secundários. Confor-

me a profundidade da análise, pode-se, ainda, encontrar efeitos de terceiro, 

quarto, quinto grau e assim por diante, deixando o Sistema (contexto) ana-

lisado ainda mais complexo.”

Figura 5
Fonte: http://www.sober.org.br/palestra/6/1139.pdf

Recomendo leitura da página: 
http://aacastro.tripod.com/

maria.htm
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O que é Sustentabilidade? (Capra, 1996)

Neste texto o físico Fritjof Capra mostra que sustentabilidade é a con-
seqüência de um complexo padrão de organização que apresenta cinco 
características básicas: interdependência, reciclagem, parceria, flexibi-
lidade e diversidade. Ele sugere que, se estas características, encontra-
das em ecossistemas, forem 'aplicadas' às sociedades humanas, essas 
sociedades também poderão alcançar a sustentabilidade. Portanto, se-
gundo a visão de Capra, "sustentável" não se refere apenas ao tipo 
de interação humana com o mundo que preserva ou conserva o meio 
ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações fu-
turas, ou que visa unicamente a manutenção prolongada de entes ou 
processos econômicos, sociais, culturais, políticos, institucionais ou físi-
co-territoriais, mas uma função complexa, que combina de uma manei-
ra particular cinco variáveis de estado relacionadas às características 
acima. O texto - adaptado por Augusto de Franco para a revista Século 
XXI (número 3, setembro de 1999) do Instituto de Política - foi tirado, 
com autorização dos editores brasileiros, do epílogo do livro 'A Teia da 
Vida: uma nova compreensão dos sistemas vivos' (Cultrix - Amana-Key, 
São Paulo, 1997) intitulado 'Alfabetização Ecológica'. 

Introdução 

1. 'Reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir e educar 
comunidades sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas aspi-
rações e nossas necessidades sem diminuir as chances das gerações 
futuras. Para realizar essa tarefa, podemos aprender valiosas lições ex-
traídas do estudo de ecossistemas, que são comunidades sustentáveis 
de plantas, de animais e de microorganismos. Para compreender essas 
lições, precisamos aprender os princípios básicos da ecologia. Preci-
samos nos tornar, por assim dizer, ecologicamente alfabetizados (BA-
TESON, GREGORY. Unity'Mind and Nature: A Necessary ', Dutton, Nova 
York, 1979). Ser ecologicamente alfabetizado, ou 'eco-alfabetizado', 
significa entender os princípios de organização das comunidades ecoló-
gicas (ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades hu-
manas sustentáveis. Precisamos revitalizar nossas comunidades - inclu-
sive nossas comunidades educativas, comerciais e políticas - de modo 
que os princípios da ecologia se manifestem nelas como princípios de 
educação, de administração e de política (idem). 
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2. A teoria dos sistemas vivos discutida aqui fornece um arcabouço con-
ceitual para o elo entre comunidades ecológicas e comunidades hu-
manas. Ambas são sistemas vivos que exibem os mesmos princípios 
básicos de organização. São redes organizacionalmente fechadas, mas 
abertas aos fluxos de energia e recursos; suas estruturas são deter-
minadas por suas histórias de mudanças estruturais; são inteligentes 
devido às dimensões cognitivas inerentes aos processos da vida.

3. Naturalmente, há muitas diferenças entre ecossistemas e comuni-
dades humanas. Nos ecossistemas não existe auto percepção, nem 
linguagem, nem consciência e nem cultura. Portanto, neles não há 
justiça nem democracia; entretanto, também, não há cobiça nem de-
sonestidade. Não podemos aprender algo sobre valores e fraquezas 
humanas a partir de ecossistemas. Mas o que podemos aprender, e 
devemos aprender com eles, é como viver de maneira sustentável. 
Durante mais de três bilhões de anos de evolução, os ecossistemas 
do planeta têm se organizado de maneiras sutis e complexas, a fim de 
maximizar a sustentabilidade. Essa sabedoria da natureza é a essência 
da eco-alfabetização.

4. Baseando-nos no entendimento dos ecossistemas como redes auto 
poéticas (Maturana e Varela) e como estruturas dissipativas (Prigogine), 
podemos formular um conjunto de princípios de organização que po-
dem ser identificados como os princípios básicos da ecologia e utilizá-
-los como diretrizes para construir comunidades humanas sustentáveis.

Interdependência 

5. O primeiro desses princípios é a interdependência. Todos os membros 
de uma comunidade ecológica estão interligados numa vasta e intrin-
cada rede de relações, a teia da vida. Eles derivam suas propriedades 
essenciais, e, na verdade, sua própria existência, de suas relações com 
outras coisas. A interdependência - a dependência mútua de todos os 
processos vitais dos organismos - é a natureza de todas as relações eco-
lógicas. O comportamento de cada membro vivo do ecossistema depen-
de do comportamento de muitos outros. O sucesso da comunidade toda 
depende do sucesso de cada um de seus membros, enquanto o sucesso 
de cada um destes depende do sucesso da comunidade como um todo. 
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6. Entender a interdependência ecológica significa entender relações. 
Isso determina as mudanças de percepção que são características do 
pensamento sistêmico - das partes para o todo, de objetos para rela-
ções, de conteúdo para padrão. Uma comunidade humana sustentável 
está ciente das múltiplas relações entre seus membros. Nutrir a comu-
nidade significa nutrir essas relações.

7. O fato de que o padrão básico da vida é um padrão de rede significa 
que as relações entre os membros de uma comunidade ecológica são 
não lineares, envolvendo múltiplos laços de realimentação. Cadeias line-
ares de causa e efeito existem muito raramente nos ecossistemas. Des-
se modo, uma perturbação não estará limitada a um único efeito, mas 
tem probabilidade de se espalhar em padrões cada vez mais amplos. Ela 
pode até mesmo ser amplificada por laços de realimentação interdepen-
dentes, capazes de obscurecer a fonte original da perturbação.

Reciclagem 

8. A natureza cíclica dos processos ecológicos é um importante princí-
pio da ecologia. Os laços de realimentação dos ecossistemas são as vias 
ao longo das quais os nutrientes são continuamente reciclados. Sendo 
sistemas abertos, todos os organismos de um ecossistema produzem 
resíduos. Mas o que é resíduo para uma espécie é alimento para outra, 
de modo que o ecossistema como um todo permanece livre de resíduos. 
As comunidades de organismos têm evoluído dessa maneira ao longo 
de bilhões de anos, usando e reciclando continuamente as mesmas mo-
léculas de minerais, de água e de ar. 

9. Aqui, a lição para as comunidades humanas é óbvia. Um dos princi-
pais desacordos entre a economia e a ecologia deriva do fato de que 
a natureza é cíclica, enquanto nossos sistemas industriais são lineares. 
Nossas atividades comerciais extraem recursos, transformam-nos em 
produtos e em resíduos, e vendem os produtos para os consumidores, 
que descartam ainda mais resíduos depois de ter consumido os pro-
dutos. Os padrões sustentáveis de produção e de consumo precisam 
ser cíclicos, imitando os processos cíclicos da natureza. Para conseguir 
esses padrões cíclicos, precisamos replanejar num nível fundamental 
nossas atividades comerciais e nossa economia. 



Rede e-Tec Brasil 56 Sustentablidade e Urbanismo

10. Os ecossistemas diferem dos organismos individuais pelo fato de 
que são, em grande medida (mas não completamente), sistemas fecha-
dos com relação ao fluxo de matéria, embora sejam abertos com rela-
ção ao fluxo de energia. A fonte básica desse fluxo de energia é o Sol. 
A energia solar, transformada em energia química pela fotossíntese das 
plantas verdes, aciona a maioria dos ciclos ecológicos. (...) 

Parceria 

11. A parceria é uma característica essencial das comunidades susten-
táveis. Num ecossistema, os intercâmbios cíclicos de energia e de re-
cursos são sustentados por uma cooperação generalizada. Na verdade, 
vimos que, desde a criação das primeiras células nucleadas há mais de 
dois bilhões de anos, a vida na Terra tem prosseguido por intermédio 
de arranjos cada vez mais intrincados de cooperação e de coevolução. 
A parceria - a tendência para formar associações, para estabelecer liga-
ções, para viver dentro de outro organismo e para cooperar - é um dos 
'certificados de qualidade' da vida. 

12. Nas comunidades humanas, parceria significa democracia e poder 
pessoal, pois cada membro da comunidade desempenha um papel im-
portante. Combinando o princípio da parceria com a dinâmica da mu-
dança e do desenvolvimento, também, podemos utilizar o termo 'coe-
volução' de maneira metafórica nas comunidades humanas. À medida 
que uma parceria se processa, cada parceiro passa a entender melhor 
as necessidades dos outros. Numa parceria verdadeira, confiante, am-
bos os parceiros aprendem e mudam - eles coevoluem. Aqui, mais uma 
vez, notamos a tensão básica entre o desafio da sustentabilidade eco-
lógica e a maneira pela qual nossas sociedades atuais são estruturadas 
- a tensão entre economia e a ecologia. A economia enfatiza a com-
petição, a expansão e a dominação; ecologia enfatiza a cooperação, a 
conservação e a parceria. 

13. Os princípios da ecologia mencionados até agora - a interdependên-
cia, o fluxo cíclico de recursos, a cooperação ou a parceria - são, todos 
eles, diferentes aspectos do mesmo padrão de organização. É desse 
modo que os ecossistemas se organizam para maximizar a sustentabili-
dade. Uma vez que entendemos esse padrão, podemos fazer perguntas 
mais detalhadas. Por exemplo, qual é a elasticidade dessas comunida-
des ecológicas? Como reagem a perturbações externas? Essas questões 



Rede e-Tec BrasilAula 2 -Políticas ambientais autossustentáveis 57

nos levam a mais dois princípios da ecologia - flexibilidade e diversida-
de - que permitem que os ecossistemas sobrevivam a perturbações e se 
adaptem a condições mutáveis. 

Flexibilidade 

14. A flexibilidade de um ecossistema é uma consequência de seus múl-
tiplos laços de realimentação, que tendem a levar o sistema de volta ao 
equilíbrio sempre que houver um desvio com relação à norma, devido 
a condições ambientais mutáveis. Por exemplo, se um verão inusita-
damente quente resultar num aumento de crescimento de algas num 
lago, algumas espécies de peixes que se alimentam dessas algas podem 
prosperar e se proliferar mais, de modo que seu número aumente e eles 
comecem a exaurir a população das algas. Quando sua principal fonte 
de alimentos for reduzida, os peixes começarão a desaparecer. Com a 
queda da população dos peixes, as algas se recuperarão e voltarão a se 
expandir. Desse modo, a perturbação original gera uma flutuação em 
torno de um laço de realimentação, o qual, finalmente, levará o sistema 
peixes/algas de volta ao equilíbrio. 

15. Perturbações desse tipo acontecem o tempo todo, pois o meio am-
biente está sempre mudando, o que leva a uma transformação contínua. 
Todas as variáveis que podemos observar num ecossistema - densidade 
populacional, disponibilidade de nutrientes, padrões meteorológicos, e 
assim por diante - sempre flutuam. É dessa maneira que os ecossiste-
mas se mantêm num estado flexível, prontos para se adaptar  as novas 
condições. A teia da vida é uma rede flexível e sempre flutuante. Quan-
to mais variáveis forem mantidas em flutuação, mais dinâmico será o 
sistema, maior será a sua flexibilidade e maior será sua capacidade 
para se adaptar. (...) 

16. O princípio da flexibilidade, também, sugere uma estratégia corres-
pondente para a resolução de conflitos. Em toda comunidade haverá, 
invariavelmente, contradições e conflitos, que não podem ser resolvi-
dos em favor de um ou outro lado. Por exemplo, a comunidade precisará 
de estabilidade e de mudança, de ordem e de liberdade, de tradição e 
de inovação. Esses conflitos inevitáveis são muito mais bem resolvidos 
estabelecendo-se um equilíbrio dinâmico, em vez de decisões rígidas. A 
alfabetização ecológica inclui o conhecimento de que ambos os lados 
de um conflito podem ser importantes, dependendo do contexto, e que 
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as contradições no âmbito de uma comunidade são sinais de sua diver-
sidade e de sua vitalidade e, desse modo, contribuem para a viabilidade 
do sistema.

Diversidade 

17. Nos ecossistemas, o papel da diversidade está estreitamente ligado 
à estrutura em rede do sistema. Um ecossistema diversificado será fle-
xível, pois contém muitas espécies com funções ecológicas sobrepostas 
que podem, parcialmente, substituir umas às outras. Quando uma de-
terminada espécie é destruída por uma perturbação séria, de modo que 
um elo da rede seja quebrado, uma comunidade diversificada será ca-
paz de sobreviver e de se reorganizar, pois outros elos da rede podem, 
pelo menos parcialmente, preencher a função da espécie destruída. Em 
outras palavras, quanto mais complexa for a rede, quanto mais comple-
xo for o seu padrão de interconexões, mais elástica ela será. 

18. Nos ecossistemas, a complexidade da rede é uma conseqüência da 
sua biodiversidade e, desse modo, uma comunidade ecológica diversifi-
cada é uma comunidade elástica. Nas comunidades humanas, a diversi-
dade étnica e cultural pode desempenhar o mesmo papel. Diversidade 
significa muitas relações diferentes, variadas abordagens diferentes do 
mesmo problema. Uma comunidade diversificada é uma comunidade 
elástica, capaz de se adaptar a situações mutáveis. 

19. No entanto, a diversidade só será uma vantagem estratégica se 
houver uma comunidade realmente vibrante, sustentada por uma teia 
de relações. Se a comunidade estiver fragmentada em grupos e em in-
divíduos isolados, a diversidade poderá, facilmente, tornar-se uma fon-
te de preconceitos e de atrito. Porém, se a comunidade estiver ciente 
da interdependência de todos os seus membros, a diversidade enrique-
cerá todas as relações e, desse modo, enriquecerá cada um dos seus 
membros, bem como a comunidade como um todo. Nessa comunidade, 
as informações e as ideias fluem livremente por toda a rede, e a diver-
sidade de interpretações e de estilos de aprendizagem - até mesmo a 
diversidade de erros - enriquecerá toda a comunidade. 

Epílogo 

20. São estes então, alguns dos princípios da ecologia - interdependên-
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cia, reciclagem, parceria, flexibilidade, diversidade e, como conseqüên-
cia de todos estes, sustentabilidade. À medida que o nosso século se 
aproxima do seu término, e nos aproximamos de um novo milênio, a 
sobrevivência da humanidade dependerá de nossa alfabetização eco-
lógica e capacidade para entender esses princípios da ecologia e viver 
em conformidade com eles.

Resumo 
Nessa aula vimos o que são políticas ambientais autossustentáveis e os oitos 

objetivos do milênio. Conhecemos algumas alternativas Sustentáveis de Polí-

ticas Públicas e Privadas e Econômicas de Sustentabilidade. Vimos, também, 

o que são e o que compõem os sistemas interdependentes.

Espero que tenha aproveitado bem essa nossa segunda aula, já que ela trata 

de assuntos de extrema relevância para a sustentabilidade da nossa espécie, 

da melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade do nosso planeta. 

Aguardo-lhe em nossa terceira aula! 
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Aula 3. Sustentabilidade corporativa

Objetivos:

• compreender a importâncias dos aspectos econômicos, am-

bientais e sociais no dia-a-dia das organizações;

• identificar o entrelaçamento e a interdependência entre esses 

fatores na construção de um cenário sustentável; e

• entender o que é um plano diretor, suas diretrizes e estratégias.

Prezado aluno, chegamos ao nosso terceiro encontro. Nele vamos tratar da 

sustentabilidade corporativa nos âmbitos econômico, ambiental e social, 

além do equilíbrio entre eles. Boa aula! 

Segundo o site do Banco Interamericano do Desenvolvimento,disponível em:  

http://www.iadb.org/sds/foromic/ivforo/english/niltotatto.doc, com 

Acesso em: 07 abr. 2015:

Uma das áreas de atuação mais marcantes das ONGs é a de construção 

de soluções sustentáveis com comunidades de baixa renda, abrindo 

também mercado para os produtos que produzem. Mas assim como 

sua atuação se torna cada vez mais abrangente e influente, as ONGs 

também encontram desafios relevantes às suas iniciativas para o de-

senvolvimento de projetos econômicos socioambientais. Destacam-se 

entre eles: a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica, 

a sustentabilidade social e a sustentabilidade organizacional. 

Sustentabilidade é mais que sua projeção ambiental. Sustentabilidade de 

verdade engloba um tripé de critérios: sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.

Um projeto para uma habitação auto-suficiente energeticamente não é 

sustentável se a construção de cada casa custar meio milhão de euros. 
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Não é sustentável se o seu isolamento com fibras naturais for produ-

zido na Ásia através de trabalho infantil. Disponível em: <http://www.

ikaza.com.pt/presentationlayer/artigo_00.aspx?canal_ordem=040>. 

Acesso em: 07 abr. 2015.)

A ameaça da economia e da qualidade de vida nas grandes cidades tem sua 

origem no uso desregrado dos recursos naturais existentes e na degradação 

ambiental. 

A Globalização econômica e a segregação social levaram ao conceito de 

“desenvolvimento sustentado no equilíbrio com o meio ambiente”, isto é 

Sustentabilidade. 

3.1 Referenciais de sustentabilidade   
      corporativa e responsabilidade social  
      e ambiental 
A abordagem chama Triple Bottom Line proposta por Elkington em 1997 – 

originou a elaboração dos princípios de responsabilidade social, econômica 

e ambiental – sustentabilidade corporativa. Esses três componentes do de-

senvolvimento sustentável, só existem se houver “crescimento econômico, 

equidade social,  proteção ao meio ambiente e a integração entre os aspec-

tos de curto e longo prazo” 

A base da pirâmide da sustentabilidade – dimensão ambiental e social – pos-

sui uma relevância distinta da econômica, uma vez que essa última permeia 

todo o processo. 

Figura 6 - Sustentabilidade Corporativa segundo a abordagem Triple Bottom Line
Fonte: Elkington, J. apud Almeida, M. (2006) 
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O mercado global atual exige produtos com qualidade que utilize tecnolo-

gias limpas e ecologicamente corretas.

Sustentabilidade é um modelo de gestão de negócios que visa o retorno 

para os acionistas, ao mesmo tempo em que leva em consideração os impac-

tos das operações no meio ambiente e na sociedade, protegendo recursos 

humanos e ambientais. Desta forma, uma empresa sustentável deve olhar 

para três aspectos: 

1. Gerar lucro e retorno, sendo economicamente viáveis e eficientes. 

2. Estar atento ao impacto das atividades, direta e indiretamente, sobre o 

meio ambiente. 

3. Cuidar das relações com a sociedade, colaboradores e clientes. 

Esta concepção começa a se formar e a difundir-se junto com o questiona-

mento do estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que este 

estilo é ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais, so-

cialmente perverso com geração de pobreza e extrema desigualdade social, 

politicamente injusto com concentração e abuso de poder, culturalmente 

alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente censurável no 

respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies.

O conceito de sustentabilidade comporta os seguintes aspectos:. 

3.1.1  Sustentabilidade social 
 Essa dimensão social da estabilidade realça o papel dos indivíduos e da so-

ciedade e está intimamente ligada à noção de bem-estar. Os princípios da 

sustentabilidade social clarificam o papel dos indivíduos e a organização da 

sociedade e, tendo por objetivo a estabilidade social, beneficiam, também, 

as gerações futuras. Estes são: 

• a garantia da autodeterminação e dos direitos humanos dos cidadãos; 

• a garantia de segurança e justiça através de um sistema judicial digno e 

independente;

• a luta constante pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que 

não deve ser reduzida ao bem-estar material; 
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• a promoção da igualdade de oportunidades; 

• a inclusão dos cidadãos nos processos de decisão social, a promoção da 

autonomia da solidariedade e da capacidade de autoajuda dos cidadãos; 

• a garantia de meios de proteção social fundamentais para os indivíduos 

mais necessitados. 

3.1.2 Sustentabilidade Econômica 
(trecho retirado do site http://www.ebah.com.br/content/ABAAA-
fR6YAE/sustentabildade-monografia-ok-tentativa-2)

O conceito é redutor já que, também, os recursos econômicos têm de ser 

preservados, assim como o espaço de manobra para as gerações futuras. 

Além do mais, a sustentabilidade ecológica só pode ser alcançada por socie-

dades que desenvolvam comportamentos economicamente sustentáveis. Os 

seus princípios residem, sobretudo: 

• na organização de estruturas econômicas de longo prazo que devem 

responder às exigências de sistemas estáveis; 

• na preservação do capital real, como infraestruturas e edifícios; 

• na estabilização do valor monetário, prevenindo a inflação; 

• no fato dos custos dos benefícios e serviços deverem ser pagos pela ge-

ração que deles beneficia; 

• na restrição parcial ou total do endividamento, pois cada geração deve, 

pelo menos, preservar o seu próprio capital real recebido da geração dos 

seus pais e passá-lo à geração seguinte; 

• no uso eficaz dos recursos; 

• na garantia de todos os serviços econômicos que devem ser produzidos 

de forma transparente e tendo em conta todas as despesas; 

• no fato de os impostos pagos por cidadãos e empresas serem orientados 

para a sua capacidade de pagamento; 
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• na negociação de pactos inter geracionais justos, que não coloquem em 

desvantagem as gerações futuras.

3.1.3 Sustentabilidade ecológica  
(trecho retirado do site: http://www.ebah.com.br/content/ABAAA-
fR6YAE/sustentabildade-monografia-ok-tentativa-2)

 Sendo o Ambiente fundamental para a vida é natural que estes aspec-

tos tenham dominado a discussão inicial em volta da sustentabilidade. Até 

porque, é contemporânea das primeiras percepções de risco ambiental e 

ameaças à vida no planeta. Os princípios fundamentais associados à susten-

tabilidade ambiental são: 

• a restrição ao uso de energias não renováveis (como o petróleo) que só 

devem ser usadas mediante o compromisso de criação proporcional de 

fontes de energia alternativas; 

• o uso cuidadoso das energias renováveis que nunca devem ser consumi-

das de forma a exceder a sua capacidade de regeneração; 

• a limitação de descarga de substâncias no meio ambiente que não deve 

ultrapassar a capacidade de assimilação do mesmo; 

• os riscos e o perigo para a vida humana provocados pelo Homem devem 

ser evitados. 

As questões ambientais estiveram sempre no cerne do conceito de susten-

tabilidade e, também, sempre que se verificavam perigos iminentes para a 

sobrevivência da espécie humana. Recentemente, os dilemas com o meio 

ambiente tem ganhado mais peso uma maior abrangência da dimensão am-

biental, alargada a todas as espécies, à preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas. 

3.1.4 Sustentabilidade ambiental 
(trecho retirado do site http://www.scribd.com/doc/16643946/Traba-
lho-sobre-sustentabilidade)

Entende-se a capacidade de uma dada população de ocupar uma determi-

nada área e explorar seus recursos naturais sem ameaçar, ao longo do tem-

po, a integridade ecológica do meio ambiente. Salientando a necessidade de 
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sustentabilidade ecológica em longo prazo, destaca-se que os sistemas de 

produção devem: 

• reduzir o uso de energia e recursos, regulando a entrada total de energia, 

de modo que a relação entre saídas e entradas seja alta; 

• reduzir as perdas de nutrientes detendo a lixiviação, o escorrimento e a 

erosão, melhorando a reciclagem de nutrientes com o uso de legumino-

sas, adubação orgânica e compostos, entre outros mecanismos eficientes 

de reciclagem; 

• incentivar a produção local de cultivos adaptados ao meio natural e so-

cioeconômico; 

• sustentar um excedente líquido desejável, preservando os recursos natu-

rais, isto é, minimizando a degradação do solo; 

• reduzir custos e aumentar a eficiência e a viabilidade econômica das pe-

quenas e médias unidades de produção agrícola. 

A Responsabilidade Social, no seu sentido amplo, aborda questões relativas 

aos deveres de cada indivíduo e organização com o bem-estar da sociedade, 

enfatizando que todos devem preocupar-se em assumir seus atos. No sen-

tido mais restrito, podem ser direcionadas especificamente às organizações 

que é adaptada às capacidades e limitações das empresas. 

Neste caso, geralmente, a responsabilidade social passa a ser discutida como 

uma estratégia organizacional que se utiliza principalmente de orientações 

e ferramentas externas como normalizações para conduzir o processo. Isto 

decorre das necessidades de atender as pressões sociais que exigem das em-

presas, um processo produtivo que gere menos impactos sociais e ambien-

tais. Por isso, é bastante usual o termo Responsabilidade Sócio-Ambiental 

(RSA) enfatizando que pretendem atender essas duas exigências. Essa rea-

lidade ultrapassa as fronteiras dos países formando um movimento global 

em busca de alternativas para as problemáticas da relação entre processo 

produtivo e minimização dos impactos.  

3.2 Agenda 21
Esse documento surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre meio Am-



Rede e-Tec BrasilAula 3 - Sustentabilidade corporativa 67

biente e Desenvolvimento (CNUMAD) ou Rio-92 e os 179 países responsá-

veis por ele se comprometeram a elaborarem e implementarem suas próprias 

Agendas 21 Nacionais.

Esse programa de ações que seriam seguidas pelos países participantes 

detalhou o tripé do DS (Desenvolvimento Sustentável) em sua magnitude 

ambiental, social, política, econômica, demográfica, cultural, institucional e 

espacial, Conforme observado em publicação científica do XLV CONGRESSO 

DA SOBER: 

O critério ecológico diferencia-se do ambiental porque o primeiro deve 

preocupar-se com a preservação do potencial do capital natural, com 

a utilização dos recursos renováveis e limitar o uso dos recursos não 

renováveis. Já o segundo deve preocupar-se com o respeito à capacida-

de de autodepuração dos ecossistemas naturais. (PEDROZO e SEVERO, 

2007, p. 5) Disponível em: < http://www.sober.org.br/palestra/6/1139.

pdf>

Em termos concretos, ela sintetiza as orientações para o DS e inclui recomen-

dações para domínios diversificados como nível administrativo, qualidade do 

meio ambiente, instrumentos de gestão, ou seja, todas as atividades com 

impacto no meio ambiente.

Nestes termos, o Ministério do Meio Ambiente em sua página na Web, ins-

titui que:

Figura 7
Fonte: autora
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A Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agen-

da 21 (CPDS) é outro fórum que ganhou mais representatividade, em 

2004, com um decreto presidencial. O número de membros passou 

de 10 para 34. Com isso, aumentou a capacidade da comissão para 

coordenar o processo de internalização da Agenda 21 nos demais se-

tores do governo e para apoiar as Agendas 21 Locais. Além de 13 

ministérios e da Casa Civil da Presidência da República, participam da 

comissão representantes da Associação Nacional dos Órgãos Munici-

pais de Meio Ambiente (ANAMMA), Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e do Fórum da Reforma 

Urbana. Também integram a CPDS entidades representativas da juven-

tude, de povos e comunidades tradicionais, de organizações de direitos 

humanos e de direitos do consumidor, das comunidades empresariais 

e científicas, do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS) e das centrais sindicais.

Em<http://www.mma.gov.br/estruturas/cgti/_arquivos/oem_mma_

ppa_2088_2011_vs5_1_17072007.pdf>. Acesso em: 07 abr. 

2015. 

3.2.1 Agenda 21 Brasileira
Seu objetivo principal é “definir uma estratégia de desenvolvimento susten-

tável para o país, a partir de um processo de articulação e parceria entre o 

governo e a sociedade.” 

Para sua implantação, foi criada em 1997, a Comissão de Políticas de Desen-

volvimento Sustentável e da Agenda 21 - Câmara de Políticas dos Recursos 

Naturais. As ações incluíram representantes de diversos setores do governo 

e da sociedade para propor estratégias de DS, coordenando, elaborando e 

acompanhando a implementação da Agenda 21 Nacional. Embora nossa 

Agenda 21 tenha um diferencial por incluir o sistema de “Agendas Locais” 

- cada cidade cria sua própria Agenda 21 com a participação de seus inte-

grantes - para que realmente fosse efetiva sua implementação, devido ao 

tamanho do de nosso país. Nosso documento não se limita à preservação do 

meio ambiente e de seus recursos naturais, mas ao

“Desenvolvimento Sustentável ampliado e progressivo que introduz na 

discussão a busca do equilíbrio entre crescimento econômico, eqüida-

de social e preservação ambiental”, dessa forma, o que realmente se 
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procura é uma nova forma que “garanta a solidariedade e a coope-

ração, tanto quanto a continuidade do desenvolvimento e da própria 

vida para as gerações futuras, ameaçadas pelo consumismo perdulário 

e pela exploração predatória dos recursos naturais”. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br. >. Acesso em: 07 abr.  2015.

As Agendas 21 ("Pensar global, agir local") devem ser adequadas às diferen-

ças da realidade local sem esquecer que a

[...] participação e cidadania; respeito às comunidades e diferenças cul-

turais; integração; melhoria do padrão de vida das comunidades; di-

minuição das desigualdades sociais; e mudança de mentalidades. Seus 

objetivos principais são claros e definidos e englobam: “Preservar as 

florestas e as nascentes, buscar substitutos para o CFC e outras subs-

tâncias que destroem a camada de ozônio, proibir a pesca destrutiva, 

buscar novas fontes de energia renováveis, reduzir o lixo produzido 

e encontrar combustíveis alternativos são alguns dos compromissos 

que devem ser traduzidos em ações, quando couber, na formulação 

de cada Agenda 21 Local. Em<http://www2.uol.com.br/ecokids/agen-

da21/local.htm>.Acesso em: 07 abr. 2015

A Agenda 21 Local é um processo participativo, multisetorial, que visa atingir 

os objetivos da Agenda 21 ao nível local, através da preparação e implemen-

tação de um plano de ação estratégico de longo prazo dirigido às priorida-

des locais para o desenvolvimento sustentável.

3.2.2 Princípios e conceitos chave da Agenda 21  
  Local 
(Fonte:http://www.cm-amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_Pagi-
naId=42908)

Princípios
• Aumentar a autossuficiência local

• Satisfazer as necessidades humanas – presentes e futuras

• Favorecer um ambiente robusto e adaptável

• Promover a Sociedade Civil
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Conceitos chave
• Cooperação / Parceria

• Formação / Informação

• Equidade / Coesão Social

• Planejamento

• Desenvolvimento das Capacidades

• Consensos / Hierarquizar Prioridades

• Participação Pública

Tabela 1 - Quadro de contribuição dos referenciais internacionais de respon-
sabilidade social e ambiental e sustentabilidade corporativa

Fonte: adaptação de Almeida (2006)

Para saber mais sobre a Agenda 
21 Brasileira e Local, acesse:

http://www.mma.gov.br/index.
php?ido=conteudo.monta&idEst

rutura=18&idConteudo=908 

Referencial Data Tipo Escopo Contribuição para diretrizes

OECD Guidelines 
for Multinational 

Enterprises

1976
Revisão em 

2000

Recomendações go-
vernamentais

Diretrizes endereçadas aos 
governos com foco na atu-
ação das empresas multina-
cionais.

Os temas das recomendações de interesse para a 
elaboração das diretrizes são: políticas gerais; di-
vulgação de informações; meio ambiente; ciência e 
tecnologia.

Pacto Global 1999

Princípios gerais para 
a prática da responsa-
bilidade social e am-
biental nas empresas

Dez princípios classificados 
em quatro temas: direitos 
humanos, trabalho, meio am-
biente e corrupção.

Merecem destaque os princípios referentes ao meio 
ambiente

Questionário 
para candidatura 

ao Dow Jones 
Sustainability 
(DJSi), setor 

empresas produ-
toras de petróleo 

e gás

Lançado em 
1999, atualiza-
do anualmente

Conjunto de crité-
rios para seleção de 
empresas líderes em 
sustentabilidade

Critérios agrupados segundo 
as dimensões da sustentabi-
lidade (econômica, ambien-
tal e social) que refletem um 
consenso internacional de 
excelência para as atividades 
das empresas atuantes no se-
tor petróleo e gás. Com base 
nesses critérios, as empresas 
candidatas à inclusão no DJSi 
são avaliadas e classificadas.

Os critérios, ao refletirem padrões de excelência 
internacionalmente aceitos para os processos de 
planejamento e gestão das empresas, fornecem im-
portante subsídio para a busca de elevados níveis 
de desempenho em temas como emissões, resíduos, 
efluentes, biodiversidade, relacionamento com a for-
ça de trabalho e com as comunidades do entorno, 
saúde e segurança e outros diretamente relaciona-
dos às diretrizes ora em fase de elaboração.

API-IPIECA Com-
pendium

2003

Estudo setorial para 
a indústria do petró-
leo e gás mostrando 
conceitos aplicáveis a 
cada uma das dimen-
sões da sustentabili-
dade.

Estado da prática na indústria 
de óleo e gás; definição de 
políticas e de indicadores de 
desempenho voltados para a 
sustentabilidade.

Os temas considerados na elaboração das diretrizes 
são os seguintes: eficiência de recursos, análise de 
ciclo de vida dos produtos, redução de emissões, mi-
nimização de descartes, biodiversidade, prevenção 
de vazamentos e acidentes ambientes, criação de 
empresos, capacitação, impactos econômicos locais, 
satisfação da força de trabalho e diálogo com as 
comunidades.
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3.3 EIA/RIMA 
Baseia-se no Art. 225. § 1º, IV da Constituição Federal (1988): “exigir, na 
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;” 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA (documento técnico avaliativo impar-

cial que mede as conseqüências de um determinado projeto para o ambiente 

e apresenta medidas atenuantes) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), 

são base de uma estratégia de desenvolvimento urbano que potencializam 

efeitos positivos e minimizam impactos ambientais. São instrumentos de 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e documentos preventivos baseados 

na consulta à sociedade e em pesquisas técnicas que possuem medidas e 

procedimentos específicos que são primordiais para um desenvolvimento 

sustentável e envolvem a sociedade e os atingidos pelo empreendimento. 

Esses relatórios são necessários para aquisição do Licenciamento Ambiental.

Foram instituídos pela Resolução Conama 001/86 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA através da Política Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA. Nesta resolução encontram-se todas as informações acerca de que 

atividades solicitantes de licenciamento necessitam da elaboração do EIA 

e do RIMA, quais as diretrizes básicas para fazê-lo e que diretrizes técnicas 

mínimas precisam ser cumpridas para o diagnóstico ambiental da área, pre-

visão e análise dos impactos ambientais, definição de medidas mitigadoras e 

atividades de acompanhamento e monitoramento. 

A Avaliação de Impacto Ambiental — AIA — é um processo que comporta 

planejamento para a sustentabilidade de atividades econômicas, integrado 

por um conjunto de ações estratégicas, visando a uma melhoria e à melhor 

distribuição da qualidade ambiental. Este e outros instrumentos de plane-

jamento e prevenção do dano ao meio ambiente, previstos na legislação 

ambiental, têm por escopo promover o desenvolvimento econômico, con-

siderando a variável ambiental na tomada de decisões. Segundo o site do 

Wikipedia:

[...] a elaboração de um AIA é apoiada em estudos ambientais elabora-

dos por equipes multidisciplinares, os quais apresentam diagnósticos, 

descrições, analises e avaliações sobre os impactos ambientais efetivos 

e potenciais do projeto A morte do Mar de Aral é considerado por mui-

tos meios de comunicação e referência, como o pior impacto ambiental 
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da história. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_am-

biental>. Acesso em: 07 abr. 2015.

Ter um relatório social ou créditos de carbono bastam para uma empre-

sa ser sustentável? Não. É um processo contínuo. Claro que alguns ele-

mentos são indiscutivelmente não sustentáveis, como o trabalho escra-

vo, a falta de preocupação com a emissão de efluentes, e outros temas 

que já estão incorporados ao ambiente legal. Mas algumas empresas 

que parecem insustentáveis têm práticas interessantes em alguns as-

pectos. O setor madeireiro, por exemplo, tido como o grande vilão do 

desmatamento, tem algumas práticas que podem nos ensinar a lidar 

com a floresta de forma sustentável. Disponível em: <www.instituto-

ares.org.br/fpd_informa_nota.asp?cod=489&q=LNFT4O1C3R&top=>

3.4  Plano Diretor
A Lei 10257/2001, conhecido como Estatuto da Cidade, regulamenta o art. 

182 e o art. 183 da Constituição Federal, estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. Esse Estatuto institui o Plano Dire-

tor como “instrumento básico de desenvolvimento e expansão urbana”. Na 

realidade, ele seria um conjunto de medidas que pretende fazer com que o 

desenvolvimento econômico-social de um município seja feito de forma a 

considerar a preservação e proteção ambiental. Um guia que forneceria os 

meios para auxiliar o município que pretende tomar providências concretas, 

Figura 8
Fonte: autora

Assista “Wall-E” da Disney. Será 
divertido e vai ajudar a entender 

melhor sobre o que estamos 
falando. 

Leia: O Big Smoke – Londres: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_

grande_nevoeiro_de_1952
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delineando procedimentos e estratégias para realizar esse objetivo e forne-

cendo os meios para consegui-lo. As metas de curto e longo prazo precisam 

estar previstas no orçamento para funcionar.

É necessário fazer um planejamento integrado com a realidade de cada local 

e com reavaliações periódicas. É uma soma de esforços unindo todos os se-

tores dentro de uma cidade,  orquestrado pela administração local. 

Para a confecção de um Plano Diretor é necessário a mobilização de uma 

equipe técnica que, baseado na legislação atual e na realidade local, orga-

nize as normas e regulamentos que comporão o Plano, juntamente com a 

participação da sociedade – participando do processo político de formação 

da cidadania. É um poderoso recurso de planejamento e suas revisões servi-

rão para que mudanças e atualizações sejam inseridas, adaptando-o à nova 

realidade da cidade, periodicamente. O poder público local tem que ser ca-

paz de juntar grupos e cidadãos para garantir sua aplicação e precisa estar 

atento às alternativas para a satisfação das necessidades e anseios da comu-

nidade. Precisa estar atento ao modo  como a cidade “cresce” e se desen-

volve para que as normas - inclusive de uso e ocupação do solo, sendo este 

só um de seus aspectos, e não o mais importante - sejam aplicadas sempre. 

Precisa reorientar os aspectos negativos e contrários a um desenvolvimento 

urbano sustentável, prevenindo e corrigindo quando necessário, levando em 

consideração os impactos a curto, médio e longo prazo de suas alterações.  

O Plano deve ser do tamanho do município, nem maior, nem menor.

O Plano Diretor fornece os meios que integram e direcionam as diferen-

tes hierarquias da cidade, integrando ações para se cuidar dos problemas 

principais em uma cidade: saneamento básico, poluição da água e do ar, 

enchentes, parcelamento do solo urbano, expansão urbana, controle do uso 

do solo urbano, transportes urbanos, desenvolvimento social e econômico, 

educação, habitação, saúde, entre outros, usando o planejamento para im-

pedir problemas que surgiriam, determinando recuperação e ampliação do 

patrimônio ambiental e cultural, inclusive impedindo ocupação de locais sem 

infraestrutura, cuidando do surgimento de lixões, etc. Esse Plano atual é di-

ferente da concepção dos planos urbanísticos de desenvolvimento integrado 

iniciais, ele interfere no processo evolutivo do município e ajuda a aproveitar 

potencialidades. Dificuldades técnicas podem ser sanadas com a ajuda de 

Universidades e órgãos governamentais ou o CEPAM (Centro de Estudos e 

Pesquisas de Administração).
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De acordo com o governo federal, o Plano Diretor é a principal lei do municí-

pio que trata da organização e ocupação de seu território e precisa dizer qual 

é a principal destinação de cada parte desse território visando o bem-estar 

coletivo de todos os habitantes do município, seja em residência, comércio, 

indústria, serviços, área pública, área para equipamentos coletivos. 

O Plano Diretor precisa considerar não só o local onde a cidade está in-

serida e a relação de interdependência com seus arredores, uma vez que 

influenciará na definição de sua urbanização. A responsabilidade por es-

ses arredores se estende à recuperação do meio ambiente – a Lei 9605/98, 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Uma análise 

da região a ser levada em consideração no Plano Diretor (principal instru-

mento de Planejamento Municipal) fará com que sua elaboração contenha 

procedimentos precisos, objetivos, efetivos e práticos e definirá as políticas 

públicas a serem aprovadas pela Câmara Municipal. A sociedade, principal 

beneficiária do Plano, deve ser um instrumento ativo e precisa participar de 

todas as fases do processo: elaboração, fiscalização e cumprimento, já que 

ele transporá o tempo de um mandato com propostas de longo prazo. Um 

Plano Diretor precisa ser principalmente útil e de real aplicação e sua prática 

deve considerar as questões de sustentabilidade ambiental e ter respaldo em 

sua aplicação pelo poder público, lideranças locais e sociedade. Ele precisa 

estar embasado na realidade local, também, financeira e administrativa e 

precisa ser aprovado pela Câmara. Ele é um poderoso instrumento, quando 

bem construído e apoiado, para superar os problemas do ambiente urbano. 

Segundo o site www.docudesk.com, o Plano Diretor propicia para a 
gestão municipal uma escolha de um novo caminho baseado na:

•	 na busca de sustentabilidade ambiental urbana; 

•	 na aplicação da função socioambiental da cidade e da propriedade; 

•	 na participação democrática da sociedade civil; 

•	 na retomada do papel regulador e coordenador da administração 
pública

•	 na superação do tecnicismo na elaboração do plano; 
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•	 retomada do planejamento urbano como política pública; 

•	 no reconhecimento de conflitos; 

•	 na criação de um processo de planejamento estratégico no municí-
pio.

Em suma, o Plano Diretor é uma Lei Municipal na qual cidadãos participam 

de sua criação. Define as normas para orientação da organização, cresci-

mento e funcionamento do município. Baseia-se na Lei 10257/01, conheci-

da como Estatuto da Cidade, onde estão as normas para sua criação. Inclui 

em sua definição do uso e ocupação das áreas urbanas e rurais relacionadas 

à cidade. Deve garantir: saneamento ambiental (esgoto tratado, água limpa 

de qualidade, drenagem de águas da chuva, locais apropriados para resí-

duos sólidos), transporte coletivo e acessibilidade, serviços e equipamentos 

públicos, lazer, esporte, educação, moradia digna, solo urbanizado, manu-

tenção de uma boa qualidade de vida e justiça social, etc. Envolvem em sua 

construção e manutenção os setores público e privado, além da sociedade 

civil: todos em prol dos interesses coletivos – repartindo igualmente o custo 

e os benefícios da urbanização. Fornece os “princípios da Reforma Urbana: 

direito a cidade e à cidadania; gestão democrática da cidade, e função social 

da cidade e da propriedade” e as condições necessárias para um desenvol-

vimento e crescimento em bases sustentáveis. Condição de existência: ser 

aprovado pela Câmara Municipal. Precisa definir: controle e uso do solo, 

critérios de parcelamento da terra, regularização das ocupações irregulares, 

prevenção de situações em áreas de risco, fornecimento de mobilidade urba-

na e acessibilidade, preservação do patrimônio cultural e turístico, integração 

de políticas públicas e privadas, priorização de investimentos num sistema de 

planejamento e gestão democrático e participativo. É feito por uma equipe 

que pode solicitar ajuda, junto com a participação da sociedade de forma 

democrática. Precisa de apoio e respaldo de membros e líderes da sociedade 

local. Ele é uma Lei e precisa do poder Legislativo local em sua elaboração e 

aprovação na Câmara Municipal. Sua prioridade é uma vida urbana, melhor, 

mais saudável e sustentável ambientalmente. Precisa ser feito com base em 

diretrizes e estratégias.
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São exemplos de Diretriz e Estratégia de um Plano Diretor

Diretriz: Impulsionar, facilitar e apoiar a participação das empresas munici-

pais nos mercados externo e interno.

Estratégia:  a) Utilizar a força de compras municipal a fim de estimular uma 

competitividade sadia em setores estratégicos.

b) Fomentar programas de qualidade tendo em vista os principais produtos 

internos com feiras e exposições.

ESTATUTO DAS CIDADES - LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 

Capítulo I – Diretrizes Gerais

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os art. 182 e 183 
da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatu-
to da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental.

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, median-
te as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e pro-
jetos de desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 

Diretrizes: 3.Conjunto de 
instruções ou indicações para se 
tratar e levar a termo um plano, 
uma ação, um negócio.  Fonte: 

Dicionário Aurélio Digital 5.0

Estratégia é a definição de 
como os recursos serão alocados 

para se atingir determinado 
objetivo.

Fonte: Wikipédia
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interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição es-
pacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as dis-
torções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e ser-
viços públicos adequados aos interesses e necessidades da população 
e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inade-
quados em relação à infraestrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcio-
nar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 
correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subuti-
lização ou não utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

...                                                    

Capítulo III - Do Plano Diretor

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no pla-
no diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 
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atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º 
desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como 
um todo.

§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 
cada dez anos.

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 
sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais ga-
rantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos.

§ 5º (VETADO) 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; 
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IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enqua-
drados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para 
a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de 
compensação adotadas.

§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá 
ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível 
com o plano diretor ou nele inserido.

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parce-
lamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existên-
cia de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5o 
desta Lei;

II – disposições requeridas pelos art. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.

Resumo 
Nessa nossa terceira aula tratamos da sustentabilidade nos âmbitos econô-

mico, ambiental e social. Conversamos, também, sobre a Agenda 21. Apren-

demos, ainda, o que é um Plano Diretor, suas diretrizes e estratégias.

Mais uma etapa cumprida sobre esse relevante tema que é a sustentabilida-

de. Vamos para o nosso próximo encontro?

Para terminarmos a nossa aula, 
deixo mais uma sugestão de 
leitura:
Processos não sustentáveis 
na Gestão de Pessoas – 
Admissão de Pessoas
http://www.via6.com/topico.
php?tid=193193 
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Aula 4. Urbanização de cidades

Objetivos:

• conceituar e entender a essência da qualidade de vida urbana;

• compreender o que é urbanismo; e

• identificar quais são e como tratar os problemas urbanos

Prezado aluno, chegamos ao nosso quarto encontro. Nele vamos trabalhar a 

questão da qualidade de vida dentro dos centros urbanos, entender o que é 

urbanização e urbanismo e, além de tudo, compreender os problemas den-

tro das cidades e como tratá-los. Boa aula!

Pois bem, conforme vimos antes:

• A urbanização é estudada pelo urbanismo, sendo um conceito geográfi-

co representativo do desenvolvimento de cidades; 

• O crescimento populacional provoca a necessidade de infraestrutura: ca-

sas, prédios, água, sistemas de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, 

rede elétrica, shoppings, etc (desenvolvimento urbano). 

• Quando a urbanização é bem planejada, beneficia a todos e quando não 

o é, traz grandes e graves problemas sociais: criminalidade, desempre-

go, poluição, destruição do meio ambiente,  desenvolvimento de sub-

-habitações, etc. 

• A urbanização é uma das responsáveis pelo êxodo rural: pessoas advin-

das do meio rural que se deslocam para as cidades.

E o que são cidades?
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Segundo Castells (1973), cidades 

 [...] são os centros religiosos, administrativos e políticos, expressão 

espacial de uma complexidade social determinada pelo processo de 

apropriação e de reinvestimento do produto do trabalho. Trata-se de 

um novo sistema de organização social, mas que não é separado do ru-

ral, nem posterior a ele, porque eles são estreitamente ligados no seio 

do processo de produção de formas sociais, mesmo se, do ponto de 

vista dessas formas, se esteja em presença de duas situações diferentes. 

(CASTELLS, 1973).

É aí que há a separação entre campo e cidade, depois denominados: área 

rural e urbana. 

4.1 Qualidade de vida
A primeira ideia que se tem de qualidade de vida seria a satisfação de ne-

cessidades ou a saciedade de alguma privação. Tem a ver com bem estar 

físico, emocional, psicológico, mental, social, ambiental, etc; e, ainda, deli-

mitar quais seriam as necessidades a serem satisfeitas ou os bens de que não 

podemos ser privados. As necessidades humanas são ilimitadas e variadas: 

histórica, geográfica e socialmente falando. O que é uma necessidade para 

um pode ser fator de frustração para outro: viver numa cidade grande pode 

ser interessante ou estressante; numa cidade pequena pode ser monótono 

ou tranquilo. Uma cidade pode satisfazer determinadas necessidades que o 

campo não poderia e vice-versa. Essa satisfação de necessidades fundamen-

tais (e muitas vezes subjetivas) pode depender da variação de urbanização, 

do tamanho e de muitos outros fatores, até mesmo do conceito de cidada-

nia – satisfação de direitos civis, políticos e sociais – em termos de políticas 

públicas.

Segundo o site da revista Lecturas, Educación Física y Deportes, Revista Di-

gital:

 O elemento civil é composto daqueles direitos relativos à liberdade 

individual: o direito de ir e vir, a liberdade de imprensa e de pensa-

mento, o discutido direito à propriedade, em suma, o direito à justiça 

(que deve ser igual para todos). O elemento político compreende o 

direito de exercer o poder político, seja diretamente como membro de 

um organismo político, seja indiretamente como eleitor. O elemento 
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social compreende tanto o direito a um padrão mínimo de bem-estar 

econômico e segurança, quanto o direito de acesso aos bens culturais 

e à chamada ‘vida civilizada’, ou seja, é o direito não só ao bem estar 

material, mas ao cultural. Disponível em:<http://www.efdeportes.com/

efd107/educacao-fisica-para-uma-educacao-cidada.htm>. Acesso em: 

07 abr. 2015.

Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem qualidade de vida, 

assim como não se pode falar em qualidade de vida (durável) sem desenvol-

vimento sustentável. Isso envolve o IDH (Índice de Desenvolvimento Huma-

no), já que as populações menos favorecidas são muito importantes nesse 

ciclo.

A qualidade de vida e o bem estar podem ser medidos sob a forma padro-

nizada de avaliação, por método (questionário) desenvolvido pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) ou pelo IDH, que compara alfabetização, 

educação, riqueza, média de vida, taxa de natalidade, etc. Na realidade, os 

principais índices usados no cálculo atual são renda (riqueza), educação e 

longevidade (esperança média de vida). 

4.1.1 Critérios de Avaliação do IDH
Segundo o site http://pt.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Desenvolvi-
mento_Humano, 

Educação: Para avaliar a dimensão da educação, o cálculo do IDH consi-
dera dois indicadores. O primeiro, com peso dois, é a taxa de alfabetiza-
ção de pessoas com 15 anos ou mais de idade — na maioria dos países, 
uma criança já concluiu o primeiro ciclo de estudos (no Brasil, o Ensino 
Fundamental) antes dessa idade. Por isso, a medição do analfabetismo 
se dá, tradicionalmente, a partir dos 15 anos. O segundo indicador é o 
somatório das pessoas, independentemente da idade, matriculadas em 
algum curso, seja ele fundamental, médio ou superior, dividido pelo 
total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade. Também, entram na 
contagem os alunos supletivos, de classes de aceleração e de pós-gra-
duação universitária, nesta área, também, está incluído o sistema de 
equivalências Rvcc ou Crvcc, apenas classes especiais de alfabetização 
são descartadas para efeito do cálculo.

Longevidade: O item longevidade é avaliado considerando a esperança 
de vida ao nascer. Esse indicador mostra a quantidade de anos que 
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uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de referência, deve 
viver. Ocultamente, há uma sintetização das condições de saúde e de 
salubridade no local, já que a expectativa de vida é fortemente influen-
ciada pelo número de mortes precoces.

Renda: A renda é calculada tendo como base o PIB per capita do país. 
Como existem diferenças entre o custo de vida de um país para o outro, 
a renda medida pelo IDH é em dólar PPC (Paridade do Poder de Com-
pra), que elimina essas diferenças.

Cálculo

Para calcular o IDH de uma localidade, faz-se a seguinte média aritmé-
tica:

nota: pode-se utilizar também a renda per capita (ou PNB per capita).

Legenda:

EV = Esperança média de vida;

TA = Taxa de Alfabetização;

TE = Taxa de Escolarização;

log10PIBpc = logaritmo decimal do PIB per capita.

L + E + R
IDH

3
=

(onde L = Longevidade, E = Educação e 
R = Renda)

EV - 25
L

60
=

2TA + TE
E

3
=

10log PIBpc - 2
R

2,60206
=
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Segundo o site a pesquisa de Assis ( 2006):

O desenvolvimento sustentável tem como eixo central a melhoria 

da qualidade de vida humana dentro dos limites da capacidade de 

suporte dos ecossistemas e, na sua consecução, as pessoas, ao mesmo 

tempo que são beneficiários, são  instrumentos do processo, sendo seu 

envolvimento fundamental para o alcance do sucesso desejado. Isto se 

verifica especialmente no que se refere à questão ambiental, na medi-

da em que as populações mais pobres, ao mesmo tempo que são as 

mais atingidas pela degradação ambiental, em razão do desprovimen-

to de recursos e da falta de informação, são também agentes da degra-

dação. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S1413-80502006000100005>. Acesso em: 07 abr. 2015.

4.2 Urbanismo
Como já falamos antes, o urbanismo estuda a urbanização. Já, arquitetura 

sustentável é a ligação entre urbanismo e sustentabilidade e nas grandes 

cidades, e isso não  se refere só aos planos de novas cidades, mas ao plane-

jamento e adaptação de qualquer cidade. Hoje o crescimento nessas cidades 

não é planejado (como Brasília), mas elas apenas se expandem e reutilizam 

espaços, causando, muitas vezes, os chamados vazios urbanos – aí princi-

palmente, se deve ficar atento à sustentabilidade. Projetos urbanos realizam 

impactos sobre os recursos naturais ou, no mínimo, os alteram. Essa trans-

formação/adequação não pode nunca esquecer o conceito de Sustentabili-

dade como uma necessidade.

A urbanização acelerada conduz a crise urbana.

Segundo o site http://www.ikaza.com.pt/presentationlayer/Artigo_01.
aspx?id=115&canal_ordem=0402: 

A reorganização de um espaço urbano sustentável passará por: 

•	 Controle do crescimento urbano, apostando na densidade e no 
preenchimento dos vazios urbanos, o que minimizará os custos de 
infraestruturas. A prioridade na sobreposição de usos compatíveis 
deve combater a setorização e zoneamento rígido, o que diminui a 
segregação social e o impacto ambiental; 
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•	 O aumento da densidade permitirá a redução do tráfego automóvel 
e correspondente poluição, complementado com a melhoria do sis-
tema de transportes coletivos ou alternativos; 

•	 Desenho de espaços à escala pedonal, melhorando a qualidade de 
vida das populações. As cidades pedonais – cidades com um com-
plexo de redes de ruas para pedestres/pessoas - são cada vez mais 
apreciadas, proporcionando inclusive um estilo de vida mais saudá-
vel. Veneza e Copenhagen são dois exemplos de cidades pedonais 
desenvolvidas e estruturadas; 

•	 A malha urbana ser pensada de acordo com a redução nos caminhos 
e trajetos percorridos pela população, definindo que o cidadão re-
alize a maioria das suas atividades diárias sem a necessidade de 
utilização de automóvel ou transporte público; 

•	 Adequação do traçado urbano às condições geofísicas e geoam-
bientais - inter-relação entre o homem, natureza e espaço ocupado”

Basicamente, uma arquitetura sustentável ou urbanismo sustentável tem en-

tre seus objetivos, desenhar a cidade de forma que as pessoas tenham que 

se locomover menos, e tenham saneamento básico e água de boa qualida-

de; buscar novos meios renováveis de abastecimento de energia; promover 

a educação ambiental dos cidadãos, incentivando-os a aplicá-las, além de 

implantar e conservar áreas verdes de modo a promover a melhoria da qua-

lidade do ar, melhorando a qualidade de vida. 

Há cidades, aqui mesmo no Brasil, como a Cidade Universitária de Pedra 

Branca em Florianópolis (citada internacionalmente na Expo 2008 em Bos-

ton) que são exemplos de urbanismo sustentável. “Ter trabalho, escola e 

lazer ao alcance de uma caminhada de cinco minutos de casa. Deixar o au-

tomóvel em segundo plano e desfrutar mais da vida ao ar livre. Conviver em 

harmonia com a natureza, na segurança e comodidade da sua vizinhança.” 

Estas são propostas do novo urbanismo (new urbanism), atual tendência 

arquitetônica transformadora, que visa uma maior qualidade de vida com 

a criação de lugares excepcionais para se viver onde o desenvolvimento de 

bairros compactos, com limites determinados, permite que mais terras rurais 

e espaços abertos sejam preservados. Seus conceitos principais são: morar, 

trabalhar, estudar e se divertir num mesmo lugar, prioridade ao pedestre, uso 

Veja: http://www.
cidadepedrabranca.com.br/
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misto e complementariedade, diversidade de moradores, senso de comu-

nidade, densidade equilibrada, espaços públicos atraentes e seguros, har-

monia entre natureza e amenidades humanas, conectividade e integração 

social, sustentabilidade e alta performance do ambiente construído com o 

mínimo de interferência.

Esse novo urbanismo possui elementos arquitetônicos que compõem um 

conjunto urbano harmônico à paisagem natural, além de misturar pessoas 

de diferentes classes sociais, idades, etnias e níveis culturais.  Outro ponto 

importante é o emprego de materiais e técnicas de baixo impacto ambiental, 

de baixo custo de operação. Construções com alta qualidade do ambiente 

interno, com vida longa, aptos a diversos usos e reusos. Aplicação rigorosa 

das recomendações do Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis e do 

sistema LEED, a mais importante certificação mundial de sustentabilidade.

4.3 Problemas urbanos atuais
Os problemas urbanos atuais podem ser minimizados com a noção de cida-

des sustentáveis e o Ministério das Cidades tem favorecido políticas nesse 

sentido.

Segundo a página da Agenda 21 brasileira:

“A noção de cidades sustentáveis: A discussão sobre cidades susten-
táveis tomou vulto graças aos impulsos dados pela Rio-92 e pela Con-
ferência Hábitat II. Após essas conferências mundiais houve mudança 
expressiva de inflexão na abordagem da problemática urbana e sua 
relação com o mundo rural. As principais razões para essa mudança 
podem ser tributadas a dois fatores irrefutáveis: a) o fracasso das po-
líticas de fixação da população rural no mundo, independentemente 
do contexto político ou econômico; b) a efetividade do fato de que a 
cidade parece ser a forma que seres humanos escolheram para viver em 
sociedade e prover suas necessidades. 

Nesse sentido, discussão sobre quais estratégias devem ser considera-
das prioritárias não pode deixar de remeter-se a objetivos macros do 
desenvolvimento sustentável em qualquer escala considerada (global, 
nacional ou local), que assim podem ser discriminados: busca de equilí-
brio dinâmico entre uma determinada população e a sua base ecológi-
co territorial, diminuindo significativamente a pressão sobre os recur-
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sos disponíveis; ampliação da responsabilidade ecológica, aumentando 
capacidade de atores sociais em identificar relações de interdependên-
cia entre fenômenos e aceitar o princípio da corresponsabilidade de 
países, grupos e comunidades na gestão de recursos e ecossistemas 
compartilhados: ar, oceanos, florestas e bacias hidrográficas; 

 Novos marcos da gestão urbana: A primeira e principal tarefa que se 
coloca aos gestores das cidades seria a de reorganizar o sistema de 
gestão. A reestruturação do sistema e de formas organizacionais da 
gestão se denomina os novos marcos da gestão urbana. Estes marcos 
seriam resumidamente os seguintes: 

•	 Mudança de escala. Incentivo ao surgimento de cidades menores, 
ou de assentamentos menores dentro da cidade; preferência por 
projetos de menor custo e impacto ambiental, foco na ação local; 

•	 Incorporação da questão ambiental nas políticas setoriais urbanas 
(habitação, abastecimento, saneamento, ordenação do espaço), 
através da observância de critérios ambientais que preservem os 
recursos estratégicos (água, solo, cobertura vegetal) e proteção à 
saúde humana; 

•	 Necessidade do planejamento estratégico, colocando restrições ao 
crescimento não planejado; 

•	 Incentivo à inovação, soluções criativas, abertura à experimentação 
(novos materiais, tecnologias e novas formas organizacionais)”.

O Ministério das Cidades tem o objetivo de combater as desigualdades so-

ciais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, e ampliar 

o acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte. A competência do 

Ministério das Cidades é tratar da política de desenvolvimento urbano e das 

políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e 

trânsito. Sua criação contempla uma antiga reivindicação dos movimentos 

sociais de luta pela reforma urbana, e de dar maior atenção à gestão das 

cidades.

Como já foi dito, esses problemas vão da construção de moradias à preser-

vação de áreas de verdes, do gerenciamento de lixo ao suprimento de água 

potável, da conservação do patrimônio histórico e cultural ao transporte. Po-
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demos enfatizar aqui: lixo, saneamento básico, transporte, superpopulação, 

violência e exclusão social.

Sobre o Metabolismo Linear e Circular: As cidades, 

[...] mais do que estruturas de pedra e concreto são imensos proces-

sadores de alimentos, combustíveis e matérias primas , gerando como 

produto enormes quantidades de esgoto e água residual. Entendido 

desta forma o relacionamento das cidades com o meio ambiente pode-

-se classificá-las em : cidades de metabolismo linear e de metabolis-

mo circular. As primeiras se utilizam dos recursos naturais e descarta 

seus resíduos sem preocupação com a reposição do estoque natural 

de recursos. São as cidades biocidas ou doentes , conforme Girardet 

(in PNUD, 1997). As cidades de metabolismo circular, inversamente, 

procuram reutilizar ao máximo tudo o que sai do seu sistema de pro-

dução, através de sistemas circulares de água, esgoto, energia e ali-

mentos. (SILVA, 2005, Disponível em: <http://www.getres.ufrj.br/pdf/

SILVA_RR_05_t_M_int.pdf>  Acesso em 07 abr. 2015.).

Segundo o site: http://www.economiabr.net/economia/3_desenvolvi-
mento_sustentavel_conceito.html

“Segundo o Relatório Brundtland, uma série de medidas devem ser 
tomadas pelos Estados nacionais: a) limitação do crescimento popu-
lacional; b) garantia de alimentação a longo prazo; c) preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas; d) diminuição do consumo de ener-
gia e desenvolvimento de tecnologias que admitem o uso de fontes 

Figura 9 - Evolução dos problemas de poluição ao longo do tempo e escala
Fonte: Tundisi (2005, p. 40)
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energéticas renováveis; e) aumento da produção industrial nos países 
não-industrializados à base de tecnologias ecologicamente adaptadas; 
f) controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cida-
des menores; g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas. No nível 
internacional, as metas propostas pelo Relatório são as seguintes: h) as 
organizações do desenvolvimento devem adotar a estratégia de desen-
volvimento sustentável; i) a comunidade internacional deve proteger 
os ecossistemas supranacionais como a Antártica, os oceanos, o espaço; 
j) guerras devem ser banidas; k) a ONU deve implantar um programa de 
desenvolvimento sustentável.”

4.3.1 Superpopulação
Segundo a Revista Risco da USP, a superpopulação é:

 

Figura 10 - Cidades com metabolismo linear - consumo e poluição elevados
Modelo de metabolismo linear (modificado de Rogers)

Fonte: Rogers (2001) apud Vendramini, Bruna e Marques (2005)

Figura 11 - Cidades com metabolismo circular - minimizam novas entradas
Modelo de metabolismo circular (Ibid)

Fonte: Rogers (2001) apud Vendramini, Bruna e Marques (2005)
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[...] população urbana marginal ao processo produtivo, ou seja, aque-

les incapazes de se incorporarem ao ciclo do capital, acarretando por 

fim a pobreza. Note-se que o problema da superpopulação não pode 

ser analisado isoladamente. É preciso compreendê-lo dentro da visão 

sistêmica que configura as sociedades e, conseqüentemente, as cida-

des. Ora, se há superpopulação significa que, provavelmente, a polí-

tica econômica mostra-se incapaz de promover justiça social, geran-

do tanto a pobreza quanto outros problemas sociais. O problema da 

superpopulação nas cidades tornou-se bastante evidente na América 

Latina, a partir dos anos 70, com a migração intensa do campo para a 

cidade, decorrente da mecanização agrícola. Caso fosse possibilitada a 

implantação de uma política econômica e social capaz de promover o 

desenvolvimento para essa população migrante, dificilmente haveria o 

excedente de população urbana. Disponível em: <http://www.arquite-

tura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco5-pdf/art_6_risco5.pdf>

O êxodo rural tem agravado o problema de superpopulação nas cidades e 

isso, além de ser preocupante pelo fato de que, inexistindo uma população 

operativa suficiente na área rural, ainda, há a situação das cidades, inchadas, 

não estarem suficientemente equipadas em diversos níveis, para atender à 

nova demanda que surge.

4.3.2 Transporte

Segundo a página na web da Agenda 21 brasileira, Fonte: http://www.
redeagenda21.org.br/agenda_21_brasileira.htm, são tipos de transpor-
te:

•	 Transporte rodoviário de cargas: contribui para o aumento da renda 
regional, produz degradação direta e indireta do meio ambiente. 

•	 Transporte ferroviário: encontra-se em fase de reestruturação, em 
função, sobretudo, da privatização da malha brasileira. Os primeiros 
balanços da privatização mostram que quase todas as concessioná-
rias não cumpriram as metas estabelecidas. 

•	 Transporte fluvial: As hidrovias brasileiras cumprem papel marginal 
na matriz de transporte, o que corresponde a cerca de 2 % do mer-
cado, concentrando-se na bacia amazônica, Lagoa dos Patos e, mais 
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recentemente, na bacia do Prata. A pequena participação se deve ao 
fato de que, em geral, as vias fluviais brasileiras não correspondem 
às principais correntes de comércio doméstico.  

•	 Portos e a cabotagem: A participação dos portos nos fluxos do co-
mércio externo é quase absoluta: 97 % para importações e 95 % 
para exportações. Destaca-se o predomínio da navegação de longo 
curso, determinada pelo comércio exterior brasileiro, que responde 
por dois terços da demanda por serviços portuários. 

•	 Transporte intermodal: O gasto anual com transporte de carga no 
Brasil chega a US$ 70 bilhões. Os fluxos chegam a mais de 200 mi-
lhões de toneladas por ano. Mais de 80 % do comércio interestadual 
realiza-se ao longo de extenso eixo Norte/Sul. O transporte de car-
gas no Brasil, apresenta baixo quociente do valor de mercadoria/
frete e percorre longas distâncias. 

•	 Transporte urbano:  a situação da grande maioria das cidades de 
porte no Brasil e no mundo, vivem o caos. Em função da concen-
tração excessiva, geram-se situações que têm levado pessoas e 
empresas a migrarem para cidades menores. O transporte urbano 
tornou-se gerador de problemas, com sistemas funcionando de for-
ma ineficiente, prestando serviços inadequados e com alto custo.

As cidades não comportam uma frota de carros em crescimento cons-

tante. A Ford, levando isso em consideração, mantém um “grupo de 

especialistas dedicados a identificar novas frentes de negócios a partir 

das megatendências que transformarão a sociedade nas próximas dé-

cadas, denominado “mobilidade nas megacidades””. Visa desenvolver 

produtos e tecnologias inovadoras para integrar e solucionar o proble-

ma do transporte urbano. “Precisamos integrar trens, ônibus e táxis 

com o compartilhamento de carros e bicicletas de modo seguro, fácil 

de usar e acessar. Desejamos estar na vanguarda desses novos meios 

de transporte, afirma David Berdish, gerente de desenvolvimento de 

negócios sustentáveis. 

Segundo o site Ideia Sustentável:
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Desde 2007, a Ford e a Universidade de Michigan vêm trabalhando 

juntos no Sustainable Mobility and Accessibility Research and Trans-

formation (SMART) com o intuito de desenvolver novos modelos de 

negócio em mobilidade. Cidade do Cabo, na África do Sul, foi a cidade 

escolhida para receber o projeto-piloto dessa iniciativa. Entre os par-

ticipantes do projeto, destacam-se líderes do setor privado e do go-

verno, especialistas em transporte, assim como empreendedores que 

trabalham com táxis, micro -ônibus e bicicletas. Outras iniciativas para 

discussões na área de mobilidade, como o projeto EMBARQ do World 

Resources Institute e de um grupo de discussão, organizado pelo Con-

selho Mundial de Empresas e Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), 

reúne corporações do setor automotivo. Disponível em: < http://www.

ideiasustentavel.com.br/2008/12/especial-megacidades-sustentaveis-

-parte-2/>. Acesso em: 07 out. 2013.

4.3.3 Violência
Segundo o site Wikipédia, disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Viol%C3%AAncia_urbana, a violência urbana é o termo usado para de-

signar ataques relativamente sérios à lei e à ordem pública que vêem a vio-

lência se exprimir em uma ou mais cidades de um ou mais países. 

Não pode haver sustentabilidade quando existem moradores de periferia, 

famintos, desempregados, sem acesso à saúde e educação, e a alguns ou a 

todos os seus direitos fundamentais, tanto quanto aqueles que estão presos 

em suas casas, longe de espaços comunitários e de lazer, enfim, os margi-

nalizados (à margem da sociedade). Todos esses, são fatores que favorecem 

o crescimento da violência urbana. Exclusão e violência são faces da mesma 

moeda. Junto com desinformação e preconceito. 

Direitos fundamentais, como direito à saúde, educação, moradia, sanea-

mento básico, lazer, etc., são desrespeitados. 

Não existe justificativas para a redução das áreas livres, essenciais para 

a garantia ao lazer e ao descanso, bem como opção fundamental para 

melhoria da atmosfera urbana. Não é desrespeitando determinados 

direitos, como ao meio ambiente saudável, e ao lazer, que iremos resol-

ver os problemas sociais das cidades, bem pelo contrário. A cada área 

verde, ou praça de esportes, cuja destinação é alterada, maior o nú-

mero de doenças geradas pelo stress urbano, maior a poluição visual, 

maior a temperatura da cidade, sem contar os problemas respiratórios 
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gerados pela poluição, maior a violência, em suma, maior a perda de 

qualidade de vida. (WIKIPÉDIA, disponível em: < http://pt.wikipedia.

org/wiki/Viol%C3%AAncia_urbana>. Acesso em: 6 out. 2013.)

          

E não é possível uma cidade e uma sociedade sustentável, se atos de violência 

(física ou não) são um meio de vida, principalmente se houver uma “reação” 

nos mesmos moldes, dos “serviços públicos responsáveis pela segurança da 

população” ou mesmo da “segurança” particular. É claro que construir mais 

presídios só favorecem às empresas construtoras de presídios e embora esse 

seja o caminho mais fácil  – enchê-los de presos – não é o melhor.

Mas há soluções.

De acordo com MIRANDA (2006), lazer e recreação são funções urbanísti-

cas”, por isso há necessidade de “áreas adequadas ao seu exercício e de-

senvolvimento e ambos devem ser garantidos à população, como direitos 

fundamentais que são” no ambiente urbano. 

As áreas verdes cumprem um papel importante como instrumento de 

equilíbrio do ambiente urbano e como local de lazer. Nisto encontra-

mos nelas um elemento de equilíbrio psicológico, de reconstituição da 

tranqüilidade, de recomposição do temperamento. Além disso, elas, 

quando bem distribuídas no traçado urbano, oferecem colorido e plas-

ticidade ao meio ambiente urbano. A arborização das vias públicas, 

além da atenuação de ruídos, da fixação e retenção do pó, da reoxi-

genação do ar (como as áreas verdes), de oferecer frescura e projetar 

sombras, embeleza-as. Logo, uma cidade sustentável deve valorizar 

as suas áreas verdes, como instrumentos efetivos de qualificação do 

espaço urbano. (MIRANDA, Revista BuscaLegis, 2006. Disponível em: 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/15142-15143-1-

PB.htm>

A referida revista ainda propôs um teste:

 “Pergunte com calma à pessoa ao lado: ‘Por favor, você poderia me 
emprestar sua caneta?’ A reação é um gesto receptivo. Agora, diga: 
‘Passe a sua caneta!’ - e pode esperar resistência ou hostilidade. Re-
jeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar as 
variadas formas de vida do planeta e redescobrir a solidariedade são 
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os pilares dessa nova pedagogia, já que a pacificação não acontecerá 
naturalmente - ela é uma escolha ética e política, que implica revisão e 
aprendizado de valores.” MIRANDA, Revista BuscaLegis, 2006)

4.3.4 Exclusão Social
De acordo com a publicação de Miranda (2006), a exclusão social é 

[...] um dos grandes problemas ambientais das cidades e nenhuma 

sociedade supera os problemas ambientais sem combater a exclusão 

social, e nenhuma prática inclusiva terá um resultado efetivo encar-

cerando a população em blocos de concreto. A necessidade de recu-

peração dos espaços públicos de uso comunitário, principalmente das 

áreas verdes ganha, aí, notável importância. Para José Afonso da SILVA, 

a cidade industrial moderna, com seu cortejo de problemas, colocou a 

exigência de áreas verdes, parques e jardins como elemento urbanís-

tico, não mais destinados apenas à ornamentação urbana, mas como 

uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e recuperação 

do meio ambiente em face da degradação de agentes poluidores. Daí a 

preocupação da Organização Mundial de Saúde em fixar índices míni-

mos de áreas verdes por habitantes que preservem a qualidade de vida 

das cidades. Atualmente a OMS recomenda uma proporção mínima 

de 12 m² de área verde por habitante, ou 25% da área urbana dos 

municípios, para a garantia de uma vida saudável nos meios urbanos. 

(MIRANDA, Revista Busca Legis, 2006. Disponível em: <http://www.

buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/15142-15143-1-PB.htm>. Aces-

so em: 07 out. 2013.).

Infelizmente, a maioria das cidades não está de acordo com essa situação 

e áreas verdes e espaços públicos de lazer têm sua existência relegada a se-

gundo plano quando confrontados com problemas sociais mais prementes, 

como a saúde e a educação. Infelizmente, cada vez mais, áreas de lazer ou 

verdes estão destinadas à desafetação por mal planejamento ou à ocupação 

humana desregrada. A exemplo disso pode-se citar quando um imóvel que 

era usado como escola deixa de sê-lo, passando a estar disponível para outra 

utilidade.

4.3.5 Saneamento Básico
Conjunto de medidas que visam a preservação ou modificação de deter-

minadas condições ambientais para prevenir doenças e promover a saúde, 

restringindo-se ao “abastecimento de água e disposição de esgotos”, mes-
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mo que o lixo seja incluído nesta categoria por alguns. 

Segundo o site Da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná 

Outras atividades de saneamento: controle de animais e insetos, sanea-

mento de alimentos, escolas, locais de trabalho e de lazer e habitações. 

Normalmente qualquer atividade de saneamento tem os seguintes ob-

jetivos: controle e prevenção de doenças, melhoria da qualidade de 

vida da população, melhorar a produtividade do indivíduo e facilitar 

a atividade econômica. (Disponível em: <http://www.ciencias.seed.

pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1948&evento=7>. Aces-

so em: 07 out. 2013.

Lista-se mais de 100 doenças causadas pela falta de saneamento básico, 

dentre elas cólera, amebíase, vários tipos de diarréia, peste bubônica, lepra, 

meningite, pólio, herpes, sarampo, hepatite, febre amarela, gripe, malária, 

leptospirose, ebola, etc.

4.3.6 Abastecimento de água
Água potável é a água própria para consumo humano e, para isso, deve 

obedecer a determinados padrões. Se contiver compostos nitrogenados, oxi-

gênio consumido e cloretos, é considerada poluída. Tipos de Sistema Público 

de Água: manancial, captação, adução, tratamento. reserva. Reservatório 

de montante ou de jusante e Distribuição. Segundo o site Ambiente Brasil, 

disponível em:  http://ambientes.ambientebrasil.com.br/saneamento/
definicoes/saneamento_basico.html “(...) as redes de abastecimento 

funcionam sob o princípio dos vasos comunicantes. A água necessita de 

tratamento para se adequar ao consumo.” 

Mas não é possível tratar água de esgoto a fim de torná-la potável. Pode-

-se fazer isso fervendo ou até corrigindo a dureza e corrosão, além disso, as 

estações de tratamento se utilizam de várias fases de decantação e filtração, 

além de cloração.

4.3.7 Sistema de esgotos
Despejos: materiais rejeitados/eliminados pelas atividades de uma comuni-

dade.

Ainda de acordo com o site Ambiente Brasil, um sistema de esgotos é neces-

sário para eliminar a “possibilidade de contato de despejos, esgoto e dejetos 
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humanos com a população, águas de abastecimento, vetores de doenças e 

alimentos”, ajudando a reduzir despesas com: tratamento de água potável 

para abastecimento; doenças provocadas pelo contato humano com esses 

dejetos e com o controle da poluição ambiental. Esgoto, ou águas servidas 

pode ser: sanitário (água usada para fins higiênicos e industriais), sépticos 

(em fase de putrefação), pluviais (águas pluviais), combinado (sanitário e 

pluvial), cru (sem tratamento), fresco (recente, ainda com oxigênio livre).

Os sistemas de esgotos podem ser: 

• Unitário: coleta de esgotos pluviais, domésticos e industriais em um úni-

co coletor. Com custo de implantação e tratamento elevado. 

• Separador: sistema usado no Brasil onde o esgoto doméstico e industrial 

ficam separados do esgoto pluvial. Possui custo de implantação é menor 

(águas pluviais menos poluídas que o esgoto doméstico). Tanto quanto 

o esgoto industrial, precisa de tratamento para se juntar ao esgoto sani-

tário.

• Misto: a rede recebe esgoto sanitário e águas pluviais.

Independente de haver água encanada pode-se solucionar os problemas de 

esgoto. A contribuição domiciliar para o esgoto está diretamente relaciona-

da com o consumo de água.

A diferença entre água e esgoto é a quantidade de microorganismos no 

último, que é tremendamente maior.

4.3.8 Lixo
O desenvolvimento de tecnologia para a exploração pelo homem dos recur-

sos naturais, principalmente através de empresas, transforma o consumidor 

final no grande agente poluente e fabricante de lixo, gerando os lixões que 

por sua vez, são responsáveis por graves problemas de saúde. Dessa forma, 

o homem, que degrada a natureza, também, tem contado com a ajuda das 

empresas, que além de o fazerem em maior grau, ainda contribuem para 

que o consumidor seja o grande “instrumento” de poluição e fabricação de 

lixo.

E o que é o lixo? 
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Podemos definir lixo como um conjunto de resíduos sólidos resultan-
tes da atividade humana e constituído de “substâncias putrescíveis, 
combustíveis e incombustíveis. Necessita ser embalado para coleta, 
que tem que ser periódica e regular, mas precisa, principalmente, de 
formas de reciclagem a aproveitamento de suas partes orgânicas e 
inorgânicas. O lixo pode ter suas graxas e gorduras recuperadas, ser 
fermentado ou passar pelo processo Indore.

Os enormes lixões nas periferias das cidades, além de indesejáveis, geram 

problemas de saúde e doenças. A eco eficiência permite uma certificação 

de qualidade de gestão ambiental às empresas, através da série ISO 14000 

e essa certificação depende do destino dado aos resíduos de materiais des-

cartados por essas empresas: lixo advindo da indústria (principalmente em-

balagens) precisa ser devolvido a essa indústria e vindo da natureza deve ser 

a ela devolvido.

A AMA (American Marketing Association) cita os objetivos do Marketing 

ecológico e de sua responsabilidade no exagerado volume de resíduos só-

lidos e úmidos (lixo), a necessidade de aterros sanitários colossais além da 

contribuição do seu papel ético na sociedade que é: limpeza, reciclagem e  

conservação dos recursos naturais. 

Os aspectos culturais relacionados ao descarte do lixo precisam ser enten-

didos e a coleta seletiva incentivada para uma efetiva contribuição do meio 

ambiente. 

Providências urgentes são necessárias para que a população seja informa-

da das formas corretas, eficientes e racionais de descarte de lixo (princi-

palmente o úmido), pois isso influencia diretamente em uma situação de 

vida saudável. Todos devem ser informados de técnicas de decomposição e 

reaproveitamento, principalmente da matéria orgânica, como a utilização da 

compostagem, que também ajuda enormemente na redução do tamanho 

dos “lixões”, além de ter resultados altamente benéficos e úteis.

Diversas empresas estão tomando atitudes mais responsáveis pelos seus 

produtos depois do descarte pelo consumidor, inclusive com a reutilização, 

rejeição segura, uso como sucata ou reciclagem desses materiais. Isso fica 

mais sério quando o mercado eletrônico, principalmente baterias e acondi-

cionamentos de energia, são envolvidos. 
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Essa responsabilidade está se tornando cada vez mais óbvia pelas empresas, 

uma vez que são esses mesmos materiais que geram problemas de impacto 

e agressão ambiental. O “ciclo de vida” do produto, nesse caso, envolve o 

tempo em que os produtos ficam disponíveis no mercado para serem co-

mercializados, estendendo-se até a durabilidade e o que resta, após o con-

sumo, é descarte. Segundo Witer Brasil (2006), disponível em: o site http://
www.portaldomarketing.com.br/Artigos/O%20lema%20e%20cor-
rer%20atras.html, “Essa análise hoje já está incluída nas normas da série 

ISO 14000, série esta, responsável pela certificação da qualidade de gestão 

ambiental.”

Não é mais possível que as empresas privadas, o governo e a mídia não inte-

rajam com responsabilidade social. Precisamos “trabalhar” nosso lixo. 

Segundo informações no site B.I. International,

O Brasil produz cerca de 240 mil toneladas de lixo por dia e cerca de 

88% do lixo doméstico vai pra aterro sanitário, apenas 2% do lixo de 

todo o Brasil é reciclado ou reutilizado (na Europa e EUA esse número 

é de  40%). Cerca de 35% do material coletado poderiam ser reciclado 

ou reutilizados e outros 35% transformados em adubo orgânicos. Algo 

precisa ser feito. E agora. (Disponível em: < http://www.biinternational.

com.br/aluno/fabiocarmo/2010/04/>. Acesso em: 7 out. 2013.).

Os 6 “erRes” da sustentabilidade”: Reutilizar, Repensar, Reciclar, Reduzir, 

Reparar e Realocar resumem uma nova linha de pesquisa. Um dos projetos 

que o utiliza é o ACV (Avaliação do Ciclo de Vida). 

A necessidade de a população exigir das autoridades governamentais em 

quaisquer níveis (municipal, estadual e federal) o sistema de coleta de lixo 

seletiva efetiva incluindo a aplicação do resultado desses recursos é uma das 

maiores formas de agir em pró da sustentabilidade.

4.3.9. Benefícios da coleta seletiva
A Associação Paraense de Incentivo a Doação de Órgãos e Preservação do 

Verde - APAVERDE, em texto disponível em: segundo o site http://www.
apaverde.org/coleta_seletiva.html, informa:

De acordo com a editora 
Abril, em site disponível em: 
http://planetasustentavel.
abril.com.br/noticia/lixo/
conteudo_248323.shtml, 
tem-se:

• Há mais ouro em 1 tonelada 
de PCs do que em 17 toneladas 
de minério bruto do metal Pilhas 
e baterias, como as de celular e 
notebook, demoram 500 anos 
para se decompor na natureza;

• As placas de circuitos 
eletrônicos são 40 vezes mais 
ricas em cobre do que o minério 
bruto do metal;

• Nos EUA, 304 milhões de 
aparelhos eletrônicos são 
jogados no lixo a cada ano. 
Seis em cada dez deles ainda 
funcionam.”
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Papel 
•  A cada 28 toneladas de papel reciclado evita-se o corte de 1 hectare de 

floresta (1 tonelada evita o corte de 30 ou mais árvores); 

• A produção de uma tonelada de papel novo consome de 50 a 60 euca-

liptos, 100 mil litros de água e 5 mil KW/h de energia. Já uma tonelada 

de papel reciclado consome 1.200 Kg de papel velho, 2 mililitros de água 

e 1.000 a 2.500 KW/h de energia;

• A produção de papel reciclado dispensa processos químicos e evita a po-

luição ambiental: reduz em 74% os poluentes liberados no ar e em 35% 

os despejados na água, além de poupar árvores; 

• A reciclagem de uma tonelada de jornais evita a emissão de 2,5 tonela-

das de dióxido de carbono na atmosfera; 

• O papel jornal produzido a partir das aparas requer 25% a 60% menos 

energia elétrica do que a necessária para obter papel da polpa da ma-

deira.

Metais 
• A reciclagem de 1 tonelada de aço economiza 1.140 Kg de minério de 

ferro, 155 Kg de carvão e 18 Kg de cal; 

• Na reciclagem de 1 tonelada de alumínio economiza-se 95% de ener-

gia (são 17.600 kw/h para fabricar alumínio a partir de matéria-prima 

virgem, contra 750 kw/h a partir de alumínio reciclado) e 5 toneladas de 

bauxita, além de evitar a poluição causada pelo processo convencional, 

reduzindo 85% da poluição do ar e 76% do consumo de água; 

• Uma tonelada de latinhas de alumínio, quando recicladas, economiza 

200 metros cúbicos de aterros sanitários; 

• Vale lembrar que 96% das latas no Brasil são recicladas, superando os 

índices de países como o Japão, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e 

Portugal. Entretanto, este número pode chegar próximo a 100% depen-

dendo de suas atitudes!

Vidro  
• O vidro é 100% reciclável, portanto não é lixo: 1 kg de vidro reciclado 
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produz 1 kg de vidro novo;

• As propriedades do vidro se mantêm mesmo depois de sucessivos pro-

cessos de reciclagem, ao contrário do papel, que vai perdendo qualidade 

ao longo de algumas reciclagens; 

• O vidro não se degrada facilmente, então não deve ser despejado no 

solo;

• O vidro, em seu processo de reciclagem, requer menos temperatura para 

ser fundido, economizando aproximadamente 70% de energia e permi-

tindo maior durabilidade dos fornos; 

• Uma tonelada de vidro reciclado evita a extração de 1,3 tonelada de 

areia, economiza 22% no consumo de barrilha (material importado) e 

50% no consumo de água.

Plásticos  
• Todos os plásticos são derivados do petróleo, um recurso natural não 

renovável e altamente poluente;

• A reciclagem do plástico economiza até 90% de energia e gera mão-de-

-obra pela implantação de pequenas e médias indústrias; 

• 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração de 1 tonelada de 

petróleo.

Reutilização e Reciclagem – A WWF Brasil, disponível em: http://www.
wwf.org.br/participe/acao/dicas/?uNewsID=8361, informa: 

• Seja solidário: doe roupas, sapatos e aparelhos que não usa mais. Eles 

podem ser úteis para outras pessoas. 

• Conserte eletroeletrônicos sempre que possível para evitar comprar no-

vos e gerar mais lixo. 

• Procure comprar produtos que permitam a reutilização das embalagens 

com refil. 

• Dê preferência a produtos fabricados com materiais reciclados. Desta 
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maneira, você estará reduzindo o uso da matéria-prima, gastando menos 

energia e ajudando o planeta. 

• Guarde o lixo com você até encontrar um local adequado caso estiver na 

rua. 

• Separe o lixo e mande-o para a reciclagem. Separando o lixo, você estará 

gerando emprego para catadores e dando oportunidade a reciclagem de 

materiais. 

• Utilize talheres, copos e pratos de louça. Os descartáveis geram lixo e 

demoram a se decompor. 

• Tenha em casa uma pequena composteira com restos orgânicos como 

cascas de frutas, legumes e folhas. Ela produz adubo natural para o seu 

jardim e de seus vizinhos.

Segundo o site A ONG WWF Brasil é participante de uma rede interna-
cional e comprometida com a conservação da natureza dentro do con-
texto social e econômico brasileiro, no que tange as práticas que visem 
ajudar a preservar a natureza, informa:

Vazamentos 

Esta é uma das principais fontes de desperdício de água na residência. 
Eles podem ser evidentes (como uma torneira pingando) ou escondi-
dos (no caso de canos furados ou de vaso sanitário). Uma torneira mal 
fechada pode desperdiçar 46 litros de água em um dia. Com uma aber-
tura de 1 mililitro, o fiozinho de água escorrendo será responsável pela 
perda de 2068 litros de água em 24 horas. 

No caso de vazamentos em vasos sanitários, verifique se há água es-
correndo. Para isso, jogue cinzas, talco ou outro pó fino no fundo da 
privada e observe por alguns minutos. Se houver movimentação do pó 
ou se ela sumir, há vazamento. Outra forma de detectar um vazamento 
é através do hidrômetro (ou relógio de água) da casa. Para tanto, siga 
os seguintes passos: 

•	 Feche todas as torneiras e desligue os aparelhos que usam água na 
casa (só não feche os registros na parede, que alimentam as saídas 
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de água). 

•	 Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de algu-
mas horas para ver se houve alteração ou observe o círculo existen-
te no meio do medidor (meia-lua, gravatinha, circunferência denta-
da) para ver se continua girando. 

•	 Se houver alteração nos números ou movimento do medidor, há va-
zamento. 

•	 Caso seja viável, instale redutores de vazão em torneiras e chuveiro.

Banho

Ao ensaboar-se, feche as torneiras. Não deixe a torneira aberta enquan-
to ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Evite banhos de-
morados. Reduzindo 1 minuto do seu banho você pode economizar de 3 
a 6 litros de água. Imagine numa cidade onde vivem aproximadamente 
2 milhões de habitantes. Poderíamos ter uma economia de, no mínimo, 
6 milhões de litros.

Vaso sanitário

Quando construir ou reformar, dê preferência às caixas de descarga no 
lugar das válvulas; ou utilize aquelas de volume reduzido. Não deixe a 
descarga do banheiro disparar (no caso de acionados por válvulas) ou 
arranje uma forma de controla-las/reduzi-las.

Torneiras

Instale torneiras com aerador ("peneirinhas" ou "telinhas" na saída da 
água). Ele dá a sensação de maior vazão, mas, na verdade, faz exata-
mente o contrário.

Louça

Lave as louças em uma bacia com água e sabão e abra a torneira só 
para enxaguar. Use uma bacia ou a própria cuba da pia para deixar 
os pratos e talheres de molho por alguns minutos antes da lavagem, 
pois isto ajuda a soltar a sujeira. Utilize água corrente somente para 
enxaguar.
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Roupa

Lave de uma vez toda a roupa acumulada. Deixar as roupas de molho 
por algum tempo antes de lavar também ajuda. Ao esfregar a roupa 
com sabão use um balde com água, que pode ser a mesma usada para 
manter a roupa de molho. Enquanto isso mantenha a torneira do tan-
que fechada. Enxague também utilizando o balde e não água corrente. 
Se você tiver máquina de lavar, use-a sempre com a carga máxima e 
tome cuidado com o excesso de sabão para evitar um número maior de 
enxágues. Caso opte por comprar uma lavadora, prefira as de abertura 
frontal que gastam menos água que as de abertura superior.

Jardins e plantas

Regar jardins e plantas durante 10 minutos significa um gasto de 186 
litros. Você pode economizar 96 litros se tomar estes cuidados: 

•	 Regue o jardim durante o verão pela manhã ou à noite, o que reduz 
a perda por evaporação; 

•	 Durante o inverno, regue o jardim em dias alternados e prefira o 
período da manhã; 

•	 Use uma mangueira com esguicho tipo revólver;

•	 Cultive plantas que necessitam de pouca água (bromélias, cactos, 
pinheiros, violetas);

•	 Molhe a base das plantas, não as folhas; 

•	 Utilize cobertura morta (folhas, palha) sobre a terra de canteiros e 
jardins. Isso diminui a perda de água;

Verduras: Para lavar verduras use também uma bacia para deixá-las de 
molho (pode ser inclusive com algumas gotas de vinagre), passando-as 
depois por um pouco de água corrente para terminar de limpá-las.

Água da chuva: Aproveite sempre que possível a água de chuva. Você 
pode armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas ou na 
beirada do telhado e depois usá-la para regar as plantas. Só não se es-
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queça de deixá-los tampados depois para que não se tornem focos de 
mosquito da dengue!

Carro: Substitua a mangueira por um balde com pano para retirar a 
sujeira do veículo. Lavar o carro com a torneira aberta é uma das piores 
e mais comuns maneiras de desperdiçar água.

Calçada: Evite lavar a calçada. Limpe-a com uma vassoura, ou lave-a 
com a água já usada na lavagem das roupas. Utilize o resto da água 
com sabão para lavar o seu quintal. Depois, se quiser, jogue um pouco 
de água no chão, somente para "baixar a poeira". Para isto você pode 
usar aquela água que sobrou do tanque ou máquina de lavar roupas.

Mobilize seus amigos e vizinhos

Se você mora em apartamento, estimule seus vizinhos a economizar 
água e cobre vistorias do condomínio. Assim você gasta menos e ainda 
ajuda ao meio ambiente. Você pode começar clicando em "Enviar para 
um amigo" (vide acima) e repassando este texto para eles!

Fonte: Idec.org.br 

Resumo 
Nessa aula nós trabalhamos a questão da qualidade de vida dentro das ci-

dades, compreendemos o que é urbanismo e vimos os principais problemas 

relacionados à urbanização.

Prezado aluno, terminamos a nossa penúltima aula. Estamos chegando ao 

final. Vamos para o nosso último encontro dentro dessa disciplina? Até lá! 

Dica: Assista “O dia depois 
de amanhã” retrata bem 
as mudanças climáticas 
possíveis num modelo sem 
sustentabilidade.
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Aula 5. Desenvolvimento rural

Objetivos:

• conhecer os serviços que os ecossistemas podem nos oferecer;

• compreender a agricultura no Brasil e o processo de sustenta-

bilidade agrícola;

• entender o processo de urbanização e desenvolvimento rural 

no Brasil; e

• conhecer as características dos resíduos.

Prezado aluno, é com imensa satisfação que iniciamos a nossa última aula 

dessa disciplina. Nela, vamos trabalhar conceitos e questões relacionadas ao 

nosso desenvolvimento rural. Desejo que tenha uma ótima aula!

Existem bons programas de desenvolvimento social e econômico na área ru-

ral e outros de incentivo aos empreendimentos agroindustriais de pequeno 

porte, mas vários desses programas precisam ter sua viabilidade econômica 

verificada com mais atenção antes de sua implantação, para que se possa 

obter sucesso no investimento feito. O otimismo em seu resultado não pode 

influenciar negativamente na implantação e desempenho desses projetos 

por falta de análises criteriosas para se minimizar os riscos de insucesso. Não 

se pode levar em conta apenas a avaliação financeira, mas também a opera-

cional e mercadológica.

Os municípios que bem implantarem seu plano diretor poderão abarcar o 

resultado mercadológico (compra e venda) dentro de seus limites, com in-

centivos direcionados que trarão diversos benefícios sustentáveis, como: re-

dução do transporte dos produtos e aumento da qualidade (uma vez que 

os produtos chegarão ao consumidor final de forma mais direta e rápida), 

redução de custos de produção e venda (com utilização de insumos, próprios 

ou de terceiros, locais), minimização do consumo de energia e recursos para 
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a operacionalização dos empreendimentos rurais – quanto menos se gasta, 

mais todos lucram.

Os planos de incentivo governamentais (locais ou não) não podem e não 

precisam trabalhar sozinhos, ou mesmo, serem os iniciadores do processo. 

Qualquer um pode começá-lo, buscando informações e implantando sis-

temas de melhorias na área rural em todo e qualquer setor, de forma não 

radical. Um desses exemplos seria o turismo rural, onde pessoas buscam no 

contato com a natureza, o ar puro, o silêncio, a cultura e todos os benefícios 

que podem advir desse contato.

Tudo isso nos leva aos Ciclos de Realimentação para um Desenvolvimento 

Sustentável.

“Enquanto a mente humana é perfeitamente capaz de visualizar os ‘ciclos 

de realimentação’, avaliar mentalmente os resultados das mudanças de um 

elemento dentro de uma estrutura complexa é muito mais difícil” (Morecroft 

& Ackere, sd). 

Figura 12 - Modelo atual de Desenvolvimento Humano Modelo de Desenvolvimen-
to Sustentável
Fonte: Braga, 2002
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5.1 Serviços do ecossistema  
Segundo o site http://ktaqui.com/almeida/etec/EcologiaePoluicao_
PB.pdf:

A humanidade precisa reconhecer os serviços prestados pelos ecossis-
temas. Estes são gerados por um complexo de ciclos naturais, dirigidos 
pela energia solar, que constitui os trabalhadores da biosfera – a cama-
da fina próxima da superfície da terra que contém toda a vida conheci-
da. Esses serviços incluem:

•	 purificação do ar e da água; 

•	 mitigação de enchentes e secas;

•	 detoxificação e decomposição de resíduos;

•	 geração e renovação do solo e fertilidade;

•	 polinização de culturas e vegetação natural;

•	 controle de pragas da agricultura;

•	 dispersão de sementes e transferência de nutrientes;

•	 manutenção da biodiversidade;

•	 proteção do sol;

•	 estabilização do clima;

•	 moderação dos extremos de temperatura;

•	 suporte à diversidade de culturas humanas;

•	 provimento da beleza estética e estimulação do espírito humano.
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5.1.1 Fontes de Energias Renováveis
O Brasil tem possibilidades notáveis para a geração de energia por fontes re-

nováveis. Ambientes rurais podem facilmente conseguir a sua autossuficiên-

cia total ou parcialmente obtida pelo uso de fontes alternativas de produção 

de energia. 

Conforme estimativas do relatório Agenda Elétrica Sustentável 2020, divul-

gado pela WWF-Brasil (2006), fontes alternativas de energia podem gerar 

uma economia de R$ 33 bilhões para os consumidores, além de promover 

a diminuição no desperdício de energia de até 38% da expectativa de de-

manda. Estima-se que oito milhões de empregos podem ser gerados. Assim, 

se este cenário elétrico sustentável for aplicado no país até 2020, os riscos 

de novos apagões energéticos serão muito pequenos. Outras vantagens da 

adoção de energias limpas são: a estabilização das emissões dos gases cau-

sadores do efeito estufa, que derivam principalmente dos combustíveis fós-

seis; a geração de maior independência energética dos países; e o estimulo 

ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

A exploração indiscriminada de fontes energéticas tradicionais - como o pe-

tróleo ou o gás natural – vai acabar mais cedo ou mais tarde quando essas 

fontes limitadas de energia se esgotarem. Além disso, são fontes de ener-

gia muito poluentes e, na maioria das vezes, perigosas. Hoje a opção por 

energias limpas e renováveis é mais que viável econômica e tecnicamente 

falando, e uma necessidade urgente. Está em nossas mãos a difusão desses 

conhecimentos importantíssimos que cada vez mais são considerados mun-

dialmente estratégicos.

5.1.2 Aproveitamento de biogás
Existem inúmeras tecnologias que geram energia a partir da deterioração de 

resíduos orgânicos. Os estudos de Patino (2001) avaliam a possibilidade de 

digestão anaeróbia dos resíduos da produção de farinha de mandioca. 

Abaixo temos um esquema que ilustra as fases do processo de aproveita-

mento do biogás gerado a partir de excrementos animais e resíduos agríco-

las.
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5.2 Agricultura sustentável 
De acordo com o site do SEBRAE, disponível em: http://www.sebrae.com.
br/customizado/gestao-ambiental-biblioteca/bib_ag_21_resultado_
consulta.doc

A ideia de agricultura sustentável revela a insatisfação e o desejo social de 

novas práticas que conservem os recursos naturais e forneçam produtos 

mais saudáveis, sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados de 

segurança alimentar. Isto é o resultado de emergentes pressões sociais por 

uma agricultura que não prejudique o meio ambiente e a saúde. 

5.2.1  Agricultura brasileira 
Segundo o site http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDEQFjAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.mma.gov.br%2Fpublicacoes%2Fre
sponsabilidade-socioambiental%2Fcategory%2F87-agenda-
-21%3Fdownload%3D360%3Aagenda-21-brasileira-resultado-da-con-
sulta-nacional-2-edicao&ei=kGuqUISzMYia8gTWm4GIBQ&usg=AFQjC
NGim69vsEYLlKMZ69gr1NwD4IFnPw

A agricultura é a atividade produtiva em que a relação homem/natureza 

aparece com toda clareza e com todos os obstáculos. A agropecuária de-

pende de forma direta dos recursos naturais e influi nos biomas em que está 

inserida.

Figura 13 - Biodigestor Rural – Como funciona
Fonte: Wikipédia – http://www.pt.wikipedia.org/?title=Biog%C3%A1s
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5.2.2 Agricultura sustentável: consolidação   
 das ações propostas  
Segundo o site da Agenda 21 no Brasil:

Novos mecanismos de articulação entre sociedade civil e governo e valorizar 

os já existentes (comitês de bacias, conselhos municipais, Agenda 21 Local) 

com a redefinição dos conselhos de desenvolvimento rural para conselhos 

municipais de desenvolvimento rural sustentável:

• Adotar as bacias hidrográficas como unidades de planejamento e gestão 

ambiental;  

• Promover a realização de zoneamentos agroecológicos;  

• Criar comissão com a participação dos segmentos interessados para es-

tudar o aperfeiçoamento do Código Florestal, com objetivo de definir 

parâmetros adequados ao estabelecimento de áreas de preservação per-

manente;  

• Identificar as fontes de recursos para recomposição de reservas florestais 

(cobrança pelo uso da água e incentivos fiscais) com controle da aplica-

ção dos recursos pela sociedade organizada;  

• Estimular a recuperação e reabilitação das áreas degradadas;  

• Promover a integração de políticas agrícolas e ambientais nos planos na-

cional, regional e local, sem comprometer as especificidades culturais da 

população;  

• Catalogar plantas nativas úteis, estimular sua produção e uso das mes-

mas, com a devida patente nacional, para fins comestíveis, medicinais, 

industriais, paisagísticos e outros;  

• Desenvolver tecnologias e práticas de produção agrícola que aumente a 

produtividade e evite a degradação da diversidade biológica.  

• Estimular as avaliações prévias e posteriores dos impactos sobre a biodi-

versidade causados por projetos de desenvolvimento agrícola (EIA/RIMA 

para a agricultura);  
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• Viabilizar a implantação das unidades de conservação em quantidade 

e extensão adequadas à conservação da biodiversidade, criando meca-

nismos de regularização fundiária, implementando planos de gestão de 

acordo com a legislação e prevendo o aporte de recursos.  

• Definir e implementar política para uso de terras de várzea, principal-

mente na Amazônia, com objetivo de preservar lagos, rios e igarapés das 

regiões brasileiras.  

5.2.3 Poluição do solo rural  
Antes da industrialização, para o plantio dos alimentos, eram utilizados res-

tos de vegetais, estrume, salitre do Chile e guano como adubo. 

Depois da industrialização, intensificou-se a utilização de adubos artificiais 

(nutrientes essenciais e substâncias altamente tóxicas em impurezas). Além 

disto, a necessidade de uma maior produção de alimentos levou ao incre-

mento do uso de defensivos agrícolas.

O DDT foi o primeiro inseticida organoclorado de elevada resistência à de-

composição no ambiente, cujos efeitos adversos são: bio acumulação, mor-

tandade, redução da natalidade e da fecundidade de espécies.

5.2.4 Defensivos agrícolas (alguns)
Inseticidas:
• Organoclorados – DDT, Aldrin, Dieldrin, Heptacloro - proibidos em um 

número cada vez maior de países;

• Organofosforados– Parathion, Malathion, Phosdrin, etc. – degradam-se 

mais rápido;

• Carbamatos – baixa toxidez para animais de sangue quente.

Fungicidas: 
• Sais de cobre: os de uso mais antigo; 

• Organomercuriais: de uso restrito às sementes. 

Herbicidas: 
• Derivados do arsênico: de uso decrescente e limitado;  

• Derivados do ácido fenoxiacético: usados no Vietnã (agente laranja).
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5.3 Urbanização e desenvolvimento rural
Segundo o Plano Plurianual 2008–2011 - Ministério Do Meio Ambiente

Ao processo de urbanização, soma-se a imposição de padrões de produ-
ção e de consumo que tem levado a importantes alterações na ocupa-
ção e uso dos recursos nas áreas rurais, inclusive nas áreas de fronteira 
agrícola, na qual processos não sustentáveis de uso dos recursos na-
turais vem promovendo uma profunda alteração da paisagem natural, 
inclusive nos territórios dos povos e comunidades tradicionais e nas 
áreas protegidas, ampliado os processos de degradação ambiental e 
comprometendo a capacidade de regeneração destes ambientes.

A produção rural tem uma importância fundamental para a garantia da 
segurança alimentar para a produção de bioenergéticos e de produtos 
de exportação, destacando-se a existência de vantagens comparativas 
para a produção florestal, com potencial para assumir a liderança no 
mercado mundial de produtos madeireiros e não madeireiro oriundos 
do manejo e dos plantios, assumindo papel central na própria definição 
cultural dos povos e comunidades tradicionais. Assim, o apoio à imple-
mentação de mecanismos de gestão e de elaboração de políticas públi-
cas integradas, cooperativas e inclusivas, promovendo a apropriação de 
novas práticas ambientalmente sustentáveis nas comunidades locais e 
regiões, seja em regiões metropolitanas adensadas e industrializadas, 
seja em pequenas comunidades de economia agrícola e florestal e de 
subsistência localizadas em áreas remotas, é fundamental para evitar-
-se que esta produção coloque em risco a própria base natural sobre a 
qual ela se assenta.

É, portanto, essencial para o país promover a gestão territorial, nas suas 
diferentes escalas, ou seja, na propriedade e no conjunto do território, 
como uma estratégia de manejo integrado dos recursos naturais e de 
desenvolvimento sustentável, com a definição de sistemas de produção 
apropriados para cada situação socioambiental, consolidando, compa-
tibilizando e integrando as políticas e instrumentos de planejamento 
e gestão ambiental.  Apoiando a elaboração,  difusão de instrumentos 
e processos produtivos, em bases tecnológicas adequadas e com agre-
gação de valor, para a redução da pressão sobre os recursos naturais.
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Segundo o site http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/
GT/GT08/ana_dantas.pdf

Nos anos 90, a separação entre o rural e o urbano passou a refletir tam-

bém outras características da chamada ‘modernidade’, ou seja, uma 

suposta diferença entre uma vida mais agitada e violenta e a sensação 

de poder desfrutar de momentos de bucolismo. Os espaços mais cobi-

çados para esse fim têm sido as áreas rurais próximas aos grandes cen-

tros urbanos. Por conta dessa proximidade, essas áreas vêm deixando 

de ser suporte de atividades agrícolas mais tradicionais. Muitas delas 

estão sendo estocadas, como reserva de valor à espera da chegada de 

um processo de urbanização obsoleto, no sentido de mal desenvolvi-

do para os padrões atuais de sustentabilidade ambiental. Disponível 

em: <http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/

ana_dantas.pdf>.  Acesso em: 07 out. 2013.

O Banco do Brasil e algumas de suas iniciativas voltadas à Área Rural (se-

gundo o site http://www.rebraf.org.br/15anos/arquivos/educacaoam-
biental.pdf): 

Década de 90: criação do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, pelo Governo Federal, do qual o BB passa a ser o princi-

pal agente financeiro; criação de produtos específicos voltados para o desen-

volvimento do meio rural, como o BB RURAL RÁPIDO, o PRONAF AGREGAR 

que alterou totalmente o crédito rural, passando a permitir a “exploração” 

de todo o potencial da propriedade rural familiar e a agregação de valor aos 

produtos e serviços e o BB AGRICULTURA ORGÂNICA Desenvolvimento de 

novos mecanismos de comercialização de produtos agropecuários, como o 

Leilão Eletrônico, o Balcão de Agronegócios (informatizado) e a CPR - Cédula 

de Produto Rural (BB já atuando com a visão de cadeia produtiva).” 

Ianni (1997) define: “simultaneamente à nova divisão internacional do tra-

balho, o que significa um novo impulso no desenvolvimento extensivo e 

intensivo do capitalismo no mundo, ocorre uma crescente e generalizada 

transformação nas condições de vida e trabalho no mundo rural. O campo 

é industrializado e urbanizado, ao mesmo tempo em que se verifica uma 

crescente migração de indivíduos, famílias e grupos para os centros urbanos, 

próximos e distantes, nacionais e estrangeiros. A tecnificação, maquiniza-

ção e quimificação dos processos de trabalho e produção no mundo rural 

expressam o industrialismo e o urbanismo (...) a globalização do capitalismo 
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está provocando a dissolução do mundo agrário. Isso significa que se reduz 

ou supera a contradição cidade-campo, o que pode significar que, nos mol-

des em que se movia até meados do século XX, o mundo agrário deixou de 

ser um motor decisivo da história”.

Jean Dubois um grande difusor do desenvolvimento rural sustentável, en-

foca que precisamos considerar estratégias de transição (Sachs I, 1993) do 

“desenvolvimento insuportável” (Carvalho, H. S., 1992) para o “desenvolvi-

mento sustentável” que exigirá grandes investimentos nas áreas da pesquisa 

e em educação ambiental. 

Segundo o site http://wellingtonbarcelos.blogspot.com.br/2010/07/
educacao-ambiental-e-sustentabilidade.html, mais especificamente, de 

educação ambiental para um desenvolvimento rural sustentável que deve 

satisfazer os seguintes requisitos:

• Enfocar os processos de degradação de maior peso;

• Educar e convencer os atores chave dos processos de degradação;

• Priorizar abordagens pragmáticas;

• Empregar metodologias educativas adaptadas às peculiaridades dos gru-

pos-alvo;

• Evitar posturas radicais;

• Mobilizar apoios da sociedade civil como agentes ambientais educadores 

e multiplicadores;

• Envolver a juventude rural e as mulheres, pois as mulheres do meio rural 

têm, em geral, maior sensibilidade intuitiva a respeito de qualidade am-

biental e da necessidade de proteção da cobertura florestal. A juventude 

rural é mais aberta a mudanças.

Problemas relacionados ao processo de degradação - de maior peso - no 

ambiental rural:

• A destruição de florestas nativas para implantação de atividades agrope-

cuárias, com poucas exceções, insustentáveis; do desmatamento feito de 
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forma indiscriminada e em grande escala, herdamos grandes extensões 

de paisagens desoladas e terras degradadas. Hoje, na sua grande maio-

ria, as terras degradadas são dedicadas a uma pecuária extensiva e são 

ocupadas por pastagens improdutivas ou de baixa produtividade;

• O uso abusivo e indiscriminado de agrotóxicos, com elevados riscos para 

a saúde dos agricultores e consumidores dos seus produtos (principal-

mente hortaliças) e perigoso aumento das concentrações de poluentes 

em águas de superfície e lenços freáticos;

• O hábito, generalizado, nas regiões serranas, de cultivar as ladeiras “mor-

ro abaixo”.

Existem problemas de menor amplitude territorial. Por exemplo: os efeitos 

negativos da mecanização pesada em solos propensos à compactação.

Devemos investir nossos esforços educativos, com maior prioridade, em dois 

grupos-chave: os pecuaristas e, de forma mais generalizada, os agricultores 

(grandes, médios e pequenos), tanto quanto devemos educar no sentido 

de substituir sistemas e práticas insustentáveis de produção por alternativas 

sustentáveis, como por exemplo, ocupar pastagens degradadas por florestas 

plantadas de rendimento e passar de uma pecuária extensiva falida para sis-

temas silvipastoris, com inserção ou não de pastoreio rotativo. Não podemos 

apenas falar da necessidade de uma mudança, devemos fornecer soluções 

ecológicas e economicamente viáveis.

No que diz respeito à proteção dos cultivos contra pragas e doenças, pode-

mos difundir conhecimentos atualizados sobre uso de defensivos biológicos, 

plantas companheiras, plantas repelentes e plantas-trampa e repassar con-

ceitos (como os pesquisados por Chaboussou) mostrando que a susceptibili-

dade das plantas ao ataque de pragas é mais uma questão de estresse fisio-

lógico e que o uso sistematizado de agrotóxicos causa estresse nas plantas 

(teoria da trofobiose).

Também podemos empregar metodologias educativas adaptadas às peculia-

ridades dos grupos-alvo. Visitas ao campo para ver o que não se deve fazer 

e o que se deve fazer constituem o meio talvez mais eficiente de educar para 

uma mudança. Isto vale para qualquer grupo-alvo: crianças, adolescentes, 

homens, mulheres, grandes pecuaristas, pequenos agricultores. Não possibi-

lita uma educação de massa, mas o impacto sobre os participantes é forte, 
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com boas perspectivas de efeitos multiplicadores. Uma metodologia ainda 

mais cara é educar com base no princípio “aprender fazendo”. Por exemplo: 

pequenos produtores rurais não se deixem facilmente convencer por discur-

sos. Muitas vezes é necessário implantar nas propriedades de alguns agricul-

tores mais interessados, parcelas demonstrativas e ampliar a dimensão edu-

cativa na forma de dias de campo realizados em parcelas demonstrativas.

Na área pedagógica, os cursos de formação/educação/capacitação são uma 

outra alternativa valiosa, mesmo com curta duração, quando bem planeja-

dos e adaptados às peculiaridades do grupo-alvo. Podemos, por exemplo, 

adotar o esquema pedagógico de Charles Maguerez (1970), no qual o pro-

cesso de ensino começa com a exposição dos “alunos” a um problema. Essa 

primeira parte chama-se: “observação da realidade” e consiste em uma visão 

do problema num contexto global. Em seguida, os participantes constroem 

uma maquete na qual podem visualizar as características do problema e suas 

conseqüências (por exemplo: processo de erosão em ladeiras cultivadas). A 

maquete é um modelo simplificado do problema. Segue-se uma etapa de 

teorização (discussão sobre a maquete): os participantes são orientados a 

buscar explicações, apelando eventualmente para pesquisa bibliográfica, 

leituras e pesquisa (fase de analise participativa). Numa etapa posterior, os 

participantes propõem possíveis soluções as quais são confrontadas com a 

maquete do problema. A fase final consiste na aplicação da solução na re-

alidade do campo (para detalhes, ver: Bordenave J.D e Pereira A.M., 1977, 

pág. 50-51).

Outro item seria evitar posturas radicais ou polêmicas, como por exemplo, a 

rejeição radicalizada e generalizada de espécies perenes exóticas como com-

ponentes possíveis do desenvolvimento rural. O café e as mangueiras são 

espécies exóticas. Porém, a radicalização se manifesta com maior ferocida-

de a respeito dos eucaliptos. Modalidades sensatas de reflorestamento com 

eucaliptos podem contribuir para a revalorização ambiental, social e econô-

mica no meio rural, principalmente, nas regiões serranas. Trata-se de utili-

zar o plantio de eucaliptos para aumentar a extensão das florestas nativas 

remanescentes. A proposta tem fundamento sólido: basta visitar eucaliptais 

plantados há uns 15-25 anos, em contato com remanescentes de floresta 

nativa para verificar a formação espontânea, nesses povoamentos artificiais, 

de sub-bosque constituído exclusivamente por espécies nativas.

Esses eucaliptais foram explorados, geralmente, de forma não planejada, 

para extração de lenha e de madeira roliça. Essas explorações, combinadas 
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com o processo de desbaste natural que ocorre em povoamentos uniformes 

densos, abriram o teto da mata plantada e favoreceram a formação de pe-

quenas clareiras e a invasão desses eucaliptais, por espécies nativas vindas 

das florestas atinentes. 

Essa dinâmica pode ser observada em vários Estados, principalmente em 

regiões serranas onde as florestas nativas ainda ocupam o topo das colinas 

altas ou das montanhas e onde os eucaliptais foram plantados em contato 

com essas florestas.

Essa alternativa de restauração poderia ser “ensinada” mediante visitas gru-

pais comentadas, no campo e a disseminação de cartilhas técnicas bem ilus-

tradas.

5.3.1 Impacto ambiental

Segundo o site http://www.sbera.org.br/sigera2010/downloads/obras/
Anais_Sigera_Palestra3.pdf:

A Resolução nº 001/86, art. 1º, do CONAMA, Impacto Ambiental “trata-
-se de qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e bioló-
gicas do ambiente natural, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamen-
te, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as ativida-
des sociais e econômicas; as biotas; as condições estéticas e sanitárias, 
do ambiente natural; e a qualidade dos recursos ambientais.” 

Torna-se evidente que não existem “soluções prontas” para os proble-
mas de concorrência e superposição das autuações de diferentes níveis 
governamentais. 

O grande desafio presente é desenvolver e incorporar a variável am-
biental nos processos produtivos do agronegócio, através do desen-
volvimento de novas técnicas que visem à sustentabilidade ambiental 
da atividade, bem como pela incorporação das já existentes. Faz-se ne-
cessária, também, o desenvolvimento de políticas públicas que visem 
à diminuição da abertura de novas fronteiras agrícolas e a ocupação 
ordenada e racional do território de modo a satisfazer as necessidades 
do desenvolvimento.
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O crescente aumento da demanda mundial por alimentos tem elevado, 
de forma bastante expressiva, a expansão agrícola no país, uma vez 
que o mercado mundial demanda fortemente por estes produtos, além 
de melhor remunerá-los. A perspectiva de liderança como grande pro-
dutor mundial de commodities agrícolas, particularmente de carnes, é, 
ambientalmente, prejudicial pelo grande volume de resíduos com alta 
carga orgânica que devem ser manejado, aumentando o custo de regu-
larização ambiental do estabelecimento rural para adequação à legis-
lação vigente.

Embora responsabilidade do produtor rural a adequação ambiental da 
sua propriedade, a gestão ambiental deve ser compartilhada pelos di-
versos segmentos da cadeia produtiva desde os fornecedores de insu-
mos, produtores e agroindústrias envolvidas, tendo como referencial a 
legislação ambiental, desde o licenciamento das atividades econômi-
cas, como a regularização das áreas protegidas pelo Código Florestal.

Desse modo, para a manutenção das zonas de produção intensiva é pre-
ciso encontrar sistemas alternativos de produção que reduzam a emis-
são de odores, de gases poluentes e de resíduos que contaminam o solo 
e os mananciais de água, promovendo o desenvolvimento sustentável 
da atividade.

Os grandes desafios atuais são de desenvolver e incorporar a variável 
ambiental nos processos produtivos, por meio do desenvolvimento de 
novas técnicas que visem à sustentabilidade ambiental da atividade, 
bem como pela incorporação das já existentes. Desenvolver políticas 
públicas que visem à diminuição da abertura de novas fronteiras agrí-
colas,  a ocupação ordenada e racional do território e efetivo cumpri-
mento da legislação ambiental. 

Internamente na estrutura organizacional, o Departamento de Desen-
volvimento Rural Sustentável da Secretaria de Extrativismo e Desenvol-
vimento Sustentável (SEDR), tem a competência de subsidiar a formu-
lação de políticas de recuperação de áreas degradadas no meio rural 
e promover a adoção de tecnologias sustentáveis, especialmente nas 
atividades relacionadas à agricultura, ao agroextrativismo e à agroin-
dústria e suas cadeias produtivas.

A responsabilidade ambiental na produção agropecuária deve ser uma 
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preocupação permanentemente compartilhada entre os governos, so-
ciedade e os diferentes atores envolvidos diretamente nas cadeias pro-
dutivas, de modo a conciliar o aumento da eficiência produtiva e a con-
servação e manutenção dos recursos naturais, sendo um instrumento 
fundamental de promoção do desenvolvimento sustentável.

Segundo o site do SEBRAE:

A crescente preocupação com o meio ambiente incentiva a busca por 

alternativas de produção mais sustentáveis. No Amazonas, as olarias 

têm apostado em novas fontes de energia ambientalmente corretas 

que incentivam o uso de materiais como sobras de madeiras e resíduos 

do açaí para combustão. (Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/

setor/fruticultura/o-setor/frutas-de-a-a-f/acai/caroco-do-acai-substitui-

-queima-de-madeira-nativa/visualizar-noticia/documento/8510040>. 

Acesso em: 07 out. 2013.

Segundo o site SIMENS:

Um dos destaques está relacionado à cogeração. O crescente aumento 

da demanda mundial por energia fez a busca por alternativas mais 

limpas e confiáveis entrar na pauta dos grandes grupos industriais. Os 

setores de produção de açúcar e etanol, papel e celulose encontraram, 

por meio da utilização do vapor resultante da queima da biomassa, 

uma solução eficiente para a questão. O que é poluição vira energia 

limpa. Disponível em: <http://www.siemens.com.br/templates/v2/tem-

plates/TemplateL03.aspx?Channel=8943&pressID=16015>. Acesso 

em: 07 out. 2013.

Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certifica-

dos emitidos quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa 

(GEE). Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) equivalen-

te corresponde a um crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no 

mercado internacional. A redução da emissão de outros gases que também 

contribuem para o efeito estufa também pode ser convertidos em créditos 

de carbono, utilizando o conceito de Carbono Equivalente. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos_de_carbono>. Acesso 

em: 7 de outubro de 2013)

Uma nova moeda:Você sabe o 
que é “Créditos de Carbono”? 
Acesse:
http://sustentabilidade.zip.net/ 
ou http://www.brasilescola.
com/geografia/creditos-
carbono.htm
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Fonte: Agenda 21 de Várzea Grande–MT / http://www.scribd.com/doc/905329/Livro-AGENDA-21

Fonte: Agenda 21 de Várzea Grande–MT / http://www.scribd.com/doc/905329/Livro-AGENDA-21

Plano de ação

Tema: modelo econômico rural e urbano

Entidades responsáveis pelos itens de controle

Descrição das tarefas Prazos (anos)

Diretrizes Parcerias Procedimentos 02 05 10

2º) Promover a 
sustentabilidade 
no campo

Governo Federal, Estadual 
e Municipal.

Secretarias Municipais de 
Fazenda, de Desenvolvi-
mento Econômico e de 
Meio Ambiente e Agricul-
tura

Entidades de classe e 
Ong's.

Sociedade civil, organi-
zações e Associados de 
Bairros.

Empresas Privadas

1 - Incentivo e incremento da produtividade na pecuária pela di-
fusão de tecnologias modernas, de modo a fortalecer o rebanho e 
a economia rural;

x x x

2 - Fortalecer uma política de base empresarial para a atividade 
agropecuária de Várzea Grande levando em consideração as pes-
soas moradoras da área rural ao mesmo tempo em que busque 
aperfeiçoar os recursos disponíveis, de forma que se ressaltem as 
potencialidades e se minimizem as fragilidades;

x x

3 - Prestar apoio técnico, financiamento, acesso aos insumos e 
promover metas para facilitar o escoamento da produção, levando 
em consideração que as atividades a serem escolhidas devem se 
enquadrar nas oportunidades da micro-região onde está localizado 
o município;

x x

4 - Instituir no município a fiscalização do uso e manuseio dos 
agrotóxicos, bem como da destinação final das embalagens de tais 
produtos;

x x

5 - Criar, promover e divulgar uma marca que padronize os pro-
ditos orgânicos de Várzea Grande, de modo que eles obtenham 
um diferencial no mercado e contribuam também para fortalecer a 
imagem de turismo ecológico do município;

x x

6 - Definir programas de apoio à fruticultura compatível com o solo 
e clima de Várzea Grande

x x

7 - Estabelecer melhoria crescente nos padrões de produção rural 
(agrícola, pecuária e outros), de modo a ampliar a inserção nos 
mercados local, regional, nacional e internacional e promover 
maior retorno econômico  tanto para os produtores quanto para 
a sociedade.

x x x
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5.4  Lixo 
capítulo retirado do site http://ktaqui.com/almeida/etec/EcologiaePo-
luicao_PB.pdf

À medida que o nível de desenvolvimento econômico aumenta, a produção 

de detritos, também, é incrementada, como podemos observar nos exem-

plos das cidades abaixo:

• Calcutá, Jacarta e outras a) – cada cidadão produz entre 0,5 e 0,6 kg de 

lixo/dia;

• Cidade do México, Buenos Aires, São Paulo, Porto Alegre b) – 0,5 a 0,8 

kg/dia;

• Tóquio e Nova Iorque c) – 1,3 a 1,8 kg/dia;

• No Brasil, 75% das pessoas vivem nas cidades. A cada dia são geradas 

cerca de 242 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos (88,2 milhões de 

toneladas anuais), das quais 37% são detritos gerados nos domicílios. 

Apesar disto, apenas 34% do total do lixo gerado nas cidades brasileiras 

é adequadamente recolhido.

Apenas 1.600 municípios brasileiros contam com recolhimento de lixo. 

Grande parte do lixo gerado não é recolhido devidamente. Qual o destino 

do lixo que é recolhido?

• 76% do total recolhido não recebem destinação final adequada: vai para 

lixões a céu aberto;

• 10% do total recolhido são depositados em aterros sanitários (a melhor 

opção técnica disponível);

• 13% vão para aterros controlados; 

• 0,9% vão para usinas de reciclagem; 

• 0,1% é destinado para a incineração. 

5.4.1 Lixão
• Lixão - é um depósito de lixo a céu aberto, sem ser coberto nem compac-
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tado. Não existe controle dos possíveis impactos sobre o meio ambiente 

(lençóis freáticos, rios, etc.). Predomina nas pequenas e médias cidades 

brasileiras. Leva à presença de catadores em condições sub-humanas.

• Aterro sanitário -  é o aterramento dos resíduos em terreno preparado 

para a colocação do lixo, com o solo protegido com manta isolante, du-

tos captadores de gases, sistema de captação do chorume, lixo compac-

tado, acesso controlado, causando o menor impacto ambiental possível.

• Aterro controlado - é a simples cobertura dos resíduos por terra, com 

controle de entrada e saída de pessoas. Por isso não é eficiente do ponto 

de vista ambiental, pois não utiliza recursos de engenharia para evitar a 

contaminação.

• Usinas de reciclagem de lixo - são depósitos utilizados para a separação 

mecânica do resíduo reciclável e resíduo orgânico. O resíduo reciclável é 

reaproveitado pela indústria e o resíduo orgânico é utilizado como com-

posto orgânico.

• Incineração – é um processo de redução do volume por meio de queima, 

em alta temperatura (800ºC ou maior), que exige análise criteriosa e cui-

dadosa para sua adoção. Trata-se de um sistema complexo, envolvendo 

milhares de interações físicas e de reações químicas porque a massa de 

lixo é muito heterogênea e a combustão nunca se processa de forma 

Figura 14 - Aterro Sanitário 
Fonte: Braga, 2002
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ideal, podendo haver a formação de outros produtos: CO2 , chumbo, cá-

dmio, mercúrio e outros metais pesados, ácido clorídrico e SO2 , dioxinas 

e furanos, PCBs, etc.

5.4.2 Tipos de Lixo
• Domiciliar: formado por sobras de alimentos, embalagens, papéis, pa-

pelões, plásticos, vidros, trapos, produtos de limpeza, solventes, tintas, 

praguicidas, venenos, inseticidas, medicamentos, sprays, etc. Os maiores 

problemas de limpeza de uma cidade estão relacionados ao lixo domici-

liar.

• Comercial: proveniente de estabelecimentos comerciais, como lojas, 

lanchonetes, restaurantes, açougues, escritórios, hotéis, bancos, etc. Os 

componentes mais comuns do lixo comercial são: papéis, papelões, plás-

ticos, restos de alimentos, embalagens de madeira, resíduos de lavagens, 

sabões, etc. 

• Industrial: inclui todo e qualquer resíduo resultante da atividade indus-

trial, estando incluído nesse grupo o lixo proveniente das construções. O 

prejuízo causado por este tipo de lixo é maior que o causado por outros. 

Os maiores poluentes industriais são: produtos químicos, ácidos, mer-

cúrio, chumbo, dióxido de enxofre, berílio, oxidantes, alcatrão, buteno, 

benzeno, cloro, agrotóxicos, drogas e tetraciclinas.

Figura 15 - Incineração do Lixo 
Fonte: Braga, 2002
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• Hospitalar: constituído por resíduos de diferentes áreas dos hospitais: re-

feitório (cozinha), tecidos desvitalizados (restos humanos provenientes 

das cirurgias), seringas descartáveis, ampolas, curativos, medicamentos, 

papéis, fores, restos de laboratório. Esse tipo de lixo exige cuidado e 

atenção especial quanto à coleta, acondicionamento, transporte e desti-

no final, porque contém substâncias prejudiciais à saúde humana. 

• Público: proveniente da varrição, de mercados, feiras, restos de animais 

mortos ou do corte de galhos de árvores em locais públicos. 

• Especial: composto por resíduos em regime de produção transiente, 

como veículos abandonados, descarga de lixo em locais não apropriados, 

animais mortos em estradas, pneus.

5.4.2.1 Classificação dos resíduos
• classe 1 – perigosos – que têm características de inflamabilidade, corro-

sividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, apresentando riscos à 

saúde pública quando manuseados de forma inadequada; 

• classe 2 – não inertes – que é basicamente o lixo domiciliar;

• classe 3 – inertes – por exemplo: resíduos de construção.

5.4.3 Como resolver o problema do lixo?
• reduzir – consumir menos e preferir produtos com menor potencial de 

geração de resíduos;

• reutilizar - usar novamente as embalagens;

• reciclar – fabricar produtos a partir de material usado. 

Resumo 
Nessa aula vimos a questão dos serviços que os ecossistemas prestam à nós 

e ao planeta. Tratamos da agricultura no Brasil. Trabalhamos a urbanização e 

o desenvolvimento rural e, por fim, estudamos mais sobre a questão do lixo.

E assim terminamos a nossa última aula dessa disciplina, esperando que te-

nha tirado proveito daquilo que estudamos. Um abraço.
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Palavras Finais

Prezado aluno, é com imensa satisfação que dirijo essas palavras finais a 

você. Como educadores que somos, esperamos, sempre, que tenhamos, 

com nosso trabalho, interferido positivamente em sua vida, ainda mais 

numa disciplina que trata de assuntos tão prementes e importantes para o 

nosso dia a dia e para a continuidade da nossa espécie, de outras e do nosso 

planeta. Espero que você seja mais uma pessoa, com a qual  a nossa querida 

Terra possa contar.

Um grande abraço e até breve!
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