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OS GRANDES DESAFIOS DA 
HUMANIDADE

1 - Distribuir o progresso de modo eficiente e                      

igualitário

2 - Dar continuidade ao progresso tecnológico sem 

causar desemprego

3 - Utilizar mais recursos e desfrutar as benesses do 

progresso, sem danos irreparáveis à natureza

Como garantir alimento e conforto ao povos  
minimizando os efeitos deletérios ao ambiente? 









1 - Impacto causado pelos padrões de produção e 

consumo vigentes;

2 - Escassez dos recursos naturais;

3 - Distribuição e forma de uso dos recursos.





















http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/terr

a-limite-humanidade-recursos-naturais-planeta-situacao-

sustentavel-637804.shtml











Iceberg gigante se desprende na Antártida

O iceberg com 1 trilhão de toneladas e área 4 vezes 

maior que cidade de São Paulo se soltou da plataforma 

de gelo Larsen C entre 10 e 12/07/17











O verdadeiro interesse das nações do hemisfério norte!!!



Nem tudo é culpa do homem....







Desenvolvimento sustentável
• Relatório Brundtland “Our Common Future”: “a satisfação das 

necessidades das gerações presentes não deve prejudicar a 
possibilidade de desenvolvimento das gerações futuras”

• Problema populacional - apoiar os governos locais a 
priorizarem o acesso das populações à educação

• Mudança da natureza frente problemas ambientais: caráter 
global, intertemporal e extra-econômico

 perda da biodiversidade; aquecimento global; chuva ácida; 
destruição da camada de ozônio; lixo tóxico; contaminação 
radioativa (outros) ar, água e solo; risco ambiental; etc.

Ativos ambientais – valores paisagísticos, água potável, ar 
puro, silêncio ...



A política e os dilemas ambientais
• Medidas entre curto, médio e longo prazo

• Inovação e a regulação ambiental

• Diversidade tecnológica e promover estandardização para 
redução de custos

• Difundir tecnologia ou manter reversão

Desenvolvimento sustentável = ‘alvo móvel’ e requer largo
espectro de políticas complementares:

• Políticas necessárias - gerar tecnologias limpas (clean 
technologies) - longo e curto prazo (end-of-pipe)

• Modelos de simulação - tecnologias adaptativas (que  reforçam 
lock-in) e radicais que reorganizam a produção

• É preciso combinar várias soluções



“Precisamos de mais e não menos 
tecnologia...precisamos, acima de 
tudo, novos modos de geração e 

distribuição de conhecimento, 
regulação flexível, diversidade 

tecnológica, assim como aumento 
da capacidade de observação e 

aprendizado sobre impactos 
ambientais das novas tecnologias”
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