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A Agenda de Desenvolvimento 
pós-2015

• Agenda orientadora dos trabalhos das Nações Unidas e de seus 
países-membros em direção ao desenvolvimento sustentável após 
2015.

• Agenda sucessora dos objetivos de desenvolvimento do milênio

• Desafio: integração efetiva das dimensões econômica, social e 
ambiental do desenvolvimento sustentável

• Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável



Objetivos do desenvolvimento do milênio X objetivos de 
desenvolvimento sustentável

ODMs

• Metas setoriais/não integrado

• Países em desenvolvimento

• 8 objetivos

ODS

• Enfoque integrado e abrangente

• Alcance global

• 17 objetivos
– 169 metas



Indicadores de desenvolvimento sustentável

• Por que é importante desenvolver indicadores?

– Monitoramento das metas

– Respaldo à formulação de políticas públicas/tomada de decisão

– Comparações nacionais/internacionais

• Como construir indicadores que abranjam as múltiplas dimensões do 
desenvolvimento sustentável?

• Dificuldades metodológicas e conceituais



Construção de indicadores: como medir o 
desenvolvimento sustentável?

• Indicadores monetários: conceito expandido de capital

– Estoque de riqueza nacional como função da soma e da interação 
entre as diferentes formas de capital

Riqueza 
total

Capital natural

Recursos naturais não-
renováveis, terras 

agrícolas e pastagens, 
recursos florestais, áreas 

protegidas, etc.

Capital físico/produtivo

Máquinas e 
equipamentos, 

infraestutura, terras 
urbanas, etc.

Capital intangível

Capital humano, capital 
social, instituições, etc.



Indicadores monetários: 
o conceito de riqueza expandida

• Desafio: necessidade de expressar as diferentes formas de 
capital em termos comuns, geralmente em unidades 
monetárias

– Sistema de Contas Nacionais Verdes

• Contabilização dos estoques de recursos naturais

• Indicador derivado: poupança genuína 



Poupança genuína

A fórmula adotada pelo Banco Mundial para o cálculo da poupança genuína é expressa por  

GS =  S  + EDU – DE – DM –DF – DCO2 – DMP 

onde 

GS =  poupança genuína 
S = poupança líquida 
EDU = gastos com educação (proxy para capital humano) 
RE = depleção dos recursos energéticos (petróleo, gás natural e carvão) 
RM = depleção de recursos minerais 
RF = depleção de recursos florestais 
DCO2 = danos associados às emissões de CO2 
DMP = danos associados à poluição do ar por materiais particulados 



Poupança genuína

• Critério de sustentabilidade: sustentabilidade requer a 
manutenção do estoque de capital ampliado

– GS<0 => trajetória insustentável
• perda de recursos naturais não está sendo compensada por investimentos em 

capital humano (educação) ou em capital físico

– GS>0 => trajetória sustentável
• Riqueza total não está sendo reduzida: perdas de estoques de recursos 

naturais estão sendo compensadas por investimentos em capital físico e/ou 
humano



Poupança genuína: limitações e críticas

• Dificuldade de se valorar estoques de recursos naturais e seus serviços

• Possibilidades de substituição entre os três tipos de capital
– Hipótese: substituição perfeita 

• conceito fraco de sustentabilidade ambiental

– Questão: não há limites às possibilidades de conversão?
• Limites ecológicos: disponibilidade mínima de recursos, etc.

• Indicadores com referência no PIB tendem a trazer números positivos para países 
desenvolvidos e ruins para países em desenvolvimento
– Países ricos: alto investimento em capital físico e educação
– Países baixa renda: grandes estoques de recursos naturais, baixo investimento em capital físico e 

educação

=> Validação dos padrões de consumo dos países ricos



Poupança genuína 1990 -2012



Indicadores físicos: pegada ecológica

• Indicadores físicos procuram oferecer uma medida sintética de sustentabilidade sem mensurá-la em 
termos monetários

• Pegada ecológica: área produtiva requerida para a provisão dos recursos naturais necessários para 
atender os padrões de consumo atuais

• Indicador baseado em padrões de consumo: países de alta renda possuem maior pegada ecológica

Tabela 2: Pegada Ecológica de Países Selecionados 
 

País USA Canadá Austrália Brasil China Índia Bangladesh 

Pegada ecológica 

(ha per capita) 

7,19 6,43 6,68 2,93 2,13 0,87 0,66 

Fonte: The Ecological Footprint Atlas (Erwing et al. 2010) 



Indicadores físicos: pegada ecológica

• Critério de sustentabilidade: comparação da pegada ecológica com 
biocapacidade

– Biocapacidade: capacidade biológica em atender os padrões vigentes de produção e 
consumo

– Pegada ecológica < biocapacidade: padrões de consumo sustentáveis
– Pegada ecológica > biocapacidade: consumo de recursos naturais => insustentabilidade

• Atualmente, o planeta precisaria de aproximadamente 1,5 anos para regenerar a 
utilização dos recursos naturais necessários para atender os padrões de consumo 
de um único ano



Indicadores físicos: pegada ecológica

Tabela 3: Pegada ecológica global e biocapacidade no período 1961 – 2008 

 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

População 

(bilhão) 
3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7 

Pegada ecológica 

total (ha/habitante) 
2,4 2,5 2,8 2,7 2,8 2,6 2,7 2,5 2,5 2,6 2,7 

Biocapacidade total 

(ha/habitante) 
3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 

Razão  

pegada ecológica/ 

biocapacidade 

0,74 0.85 1,00 1,08 1,16 1,14 1,25 1,27 1,30 1,45 1,52 

Fonte: The Ecological Footprint Atlas (Erwing et al. 2010) 



Indicadores físicos: Índice de desempenho 
ambiental (IDA)

• Medida dos esforços de proteção ambiental de determinado 
país

– Dois objetivos avaliados

• Reduzir os riscos à saúde humana associados a fatores ambientais

• Preservação de ecossistemas

– 9 temas de política ambiental

» 20 indicadores avaliados



Tabela 5: Estrutura do indicador de desempenho ambiental (IDA) 

IDA 

Objetivos Temas Indicadores 

Redução de riscos à 
saúde humana 

Impactos na saúde Mortalidade infantil 

Qualidade do ar 

Qualidade do ar nos 
domicílios 

Exposição média a 
material particulado 
(MP2,5) 

Excesso de material 
particulado (MP2,5) 

Saneamento básico 

Acesso à água 
potável 

Acesso a 
esgotamento 
sanitário 

Conservação de 
ecossistemas 

Recursos hídricos 
Tratamento de 
efluentes 

Agricultura 
Subsídios agrícolas 

Regulação de 
agrotóxicos 

Florestas 
Variações de 
cobertura florestal 

Recursos pesqueiros 
Estoque de peixes 

Estoque de traineiras 

Biodiversidade e 
habitat 

Proteção de habitat 
críticos 

Proteção de áreas 
marinhas 

Proteção do bioma 
global 

Proteção de biomas 
naturais 

 
Clima e energia 

Tendência da 
intensidade de 
carbono 

Mudanças na 
tendência de 
intensidade de 
carbono 

Tendência das 
emissões de CO2 por 
KwH 

Fonte: Yale Center for Environmental Law & Policy. 



IDA X pegada ecológica

• IDA mede desempenho pelo 
gasto (input-driven)

– Países desenvolvidos com melhor 
desempenho

• Pegada ecológica desconsidera 
papel da renda
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Indicadores de desenvolvimento sustentável
• Apesar do reconhecimento da importância de se definirem 

indicadores de desenvolvimento sustentável, ainda não há um 
mínimo de consenso sobre qual (ou quais) indicadores é o mais 
adequado

... Estamos longe de um IDH para o desenvolvimento sustentável 



Desenvolvimento X sustentabilidade: 
a visão tradicional 

• Paradigma de desenvolvimento baseado na acumulação de 
capital físico, em detrimento do uso excessivo de recursos 
naturais
– Recursos naturais “ilimitados”

• países confrontados com a escolha desenvolvimento X 
conservação ambiental
– Gastos ambientais como restrição ao crescimento



Questão: é possível descolar crescimento econômico dos 
impactos ambientais?



Desenvolvimento econômico X sustentabilidade 
ambiental? A Curva de Kuznets Ambiental (CKA)

• CKA: relação entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental na forma de 
“U invertido”

• Primeiras etapas do desenvolvimento: prioridade ao crescimento econômico em 
detrimento da preservação ambiental => relação positiva entre crescimento e 
degradação

... à medida em que aumenta a renda, economia se redireciona para setores menos 
poluentes, população atribui mais valor às questões ambientais e regulação ambiental fica 
mais severa

– Mudança estrutural da economia: redução da participação do setor primário
– Consciência ambiental e responsabilidade social empresarialpressão por políticas verdes

=> Inversão da relação entre crescimento econômico e degradação ambiental



Curva de Kuznets Ambiental (CKA): 
versão tradicional

CKA CKA segundo fases do desenvolvimento



CKA: decomposição dos efeitos

• Efeito de escala:  aumento da atividade econômica resulta em maior 
uso de recursos naturais e pressão sobre o meio ambiente

• Efeito composição: mudança estrutural, com redução de participação 
do setor primário e aumento do setor serviços => redução da pressão 
sobre recursos naturais

• Efeito tecnológico: maior nível de desenvolvimento, regulação e 
preferências ambientais da sociedade leva a mais recursos para 
processos ecoeficientes => redução da degradação por unidade 
produzida



CKA: evidência empírica

• Evidência empírica 
para existência da CKA 
é controversa, 
variando segundo o 
tipo de degradação 
ambiental



CKA e desmatamento na Amazônia



CKA e suas variantes

• Variantes “pessimistas”
– Corrida à estabilidade (“race to the bottom”)

• Regulação ambiental severa em países desenvolvidos leva a indústrias “sujas” se deslocarem para países em 
desenvolvimento com legislações mais brandas

• Fuga de capitais e perda de competitividade levam países desenvolvidos a relaxarem suas políticas ambientais

Curva de Kuznets não torna-se decrescente

– Novos poluentes

• Sociedades industriais sempre criam poluentes novos e não regulados

• Versão otimista: a curva CKA revisada
– CKA desloca-se para a esquerda e para baixo

• Regulação formal e informal mais rígida
• Transferência de tecnologias menos poluentes



CKA e suas variantes



CKA: principais conclusões

• É difícil estabelecer uma relação geral entre o nível de 
desenvolvimento e os indicadores de degradação ambiental. A 
CKA é verificada para determinados tipos de poluentes, mas 
não é possível generalizar



O papel das políticas públicas no desenvolvimento 
sustentável

• Políticas públicas têm papel de corrigir preços relativos da 
economia, impondo custos às externalidades ambientais 
negativas geradas por atividades econômicas

– Exemplo: Imposto sobre emissão de carbono

cobrança sobre o uso da água



Estudo de caso: cobrança pelo uso da água na bacia 
do Rio Paraíba do Sul

• Rio Paraíba do Sul: experiência pioneira de cobrança pelo uso da água

• Perguntas:

1) A implementação da cobrança gera incentivos à redução na captação de água 
da bacia por parte dos usuários industriais?

2) A implementação da cobrança gera incentivos ao investimento no tratamento 
de efluentes por parte dos usuários industriais?

3) A cobrança afetará de modo significativo o custo das empresas localizadas na 
bacia, implicando em perda de competitividade?



Avaliação de impacto: 
demanda de água e custo de produção



Avaliação de impacto: custos de abatimento de 
poluiçãõ



Cobrança pelo uso da água no Paraíba do Sul: 
conclusões

• Cobrança pelo uso da água pode alcançar resultados 
ambientais positivos em termos de redução na captação de 
água na bacia SEM comprometer competitividade das 
empresas

• Valor atual da cobrança pelo uso da água não gera incentivos 
ao investimento no controle de poluição hídrica

– Custos de abatimento > valor da cobrança



Normas ambientais X competitividade: um dilema 
fictício?

• Visão econômica tradicional: regulação ambiental compromete 
produtividade

– Firmas desviam recursos para atividades de controle de poluição, 
aumentando seu custo e diminuindo a eficiência produtiva

perda de competitividade

Regulação 
ambiental

Custos 
adicionais

Perda de 
competitividade



Normas ambientais X competitividade: um dilema 
fictício?

• Hipótese de Porter (1991):

– Visão tradicional de conflito entre regulação ambiental e perda de 
competitividade é válida num contexto estático. Em termos 
dinâmicos, pode se configurar uma situação “win-win”

– Regulação ambiental pode incentivar inovação/adoção de tecnologia 
cujo ganho de produtividade supera os custos de controle de 
poluição

– Melhora da performance ambiental +  ganhos de produtividade
Regulação 
ambiental

Eco inovação  
Aumento de 

produtividade



Questões básicas para “validar” hipótese de Porter

• Firmas brasileiras são incentivadas a inovarem ambientalmente por 
conta de normas e regulações ambientais?

• Empresas que inovam ambientalmente apresentam maior 
produtividade?

• Santos (2016): análise da PINTEC/IBGE

– Resposta positiva às duas perguntas



Consumo, produção e seus impactos ambientais

• Associação positiva renda e impacto ambiental

– Maior consumo de energia 

– Resíduos sólidos: menos lixo orgânico, aumento de substâncias 
sintéticas

– Mas padrão de consumo depende também de fatores demográficos

• Tamanho do domicílio e ganhos de escala



Padrões de produção e pressões ambientais: o caso 
paulista

• Avanços significativos na redução de emissões de CO2 por 
queima de combustível por unidade de produção. No entanto, 
há um aumento considerável na intensidade energética da 
indústria paulista



Padrões de produção e consumo sustentáveis

• Redução de intensidade no setor primário, mas estabilidade no 
terciário e crescimento no setor secundário



Conclusão geral

• Desenvolvimento sustentável encontra desafios metodológicos e práticos

– Desenvolvimento de indicadores
– Implementação de políticas públicas

• Necessidade de promover o desenvolvimento em novas bases produzirá novas 
oportunidades

• Brasil pode aproveitar tecnologias que simultaneamente melhorem performance ambiental 
e econômica (“estratégias ganha-ganha”)
– Exportação de bioetanol
– Plantio direto
– Geração de eletricidade em aterros/resíduos


