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Apresentação

Prezado aluno, seja bem-vindo à disciplina de Ciências 
Ambientais. Neste livro, iremos discutir acerca dos principais 
conceitos e áreas abordadas nesta disciplina. Você está prestes 
a conhecer as ciências ambientais, um campo de estudos 
fascinante por sua extensão e diferentes aplicações. Trata-se de 
uma abordagem interdisciplinar para a resolução de problemas 
ambientais visando à sustentabilidade.

Os conceitos e os temas levantados neste livro trazem o know-
how necessário para completar sua formação em gestão ambiental, 
aproximando da realidade profissional e da área ambiental que 
possivelmente terá contato.

Na Unidade 1 são abordados os principais temas ligados 
às ciências ambientais, a história deste campo de estudo e os 
principais conceitos utilizados. Na Unidade 2 será abordada 
a importância da gestão ambiental para a área das ciências 
ambientais. A Unidade 3 trata da economia ambiental, uma das 
áreas de apoio mais importantes para esta ciência, tratando dos 
conceitos e aplicações mais comuns. Já a Unidade 4 aborda as 
mudanças que ocorrem no meio ambiente de origem natural e 
antrópica, o conhecimento delas serve como apoio na construção 
de projetos e no gerenciamento do meio ambiente.

Após a leitura de cada unidade, convidamos você a fazer as 
atividades para reforço e iniciação prática nesta área tão importante 
que é a ciência ambiental.

Bons estudos!





Unidade 1

Temas fundamentais da 
ciência ambiental

Com o estudo da unidade, espera-se que você seja capaz de 
distinguir, entre os diferentes temas, os principais conceitos, teorias 
e abordagens relacionadas à história e natureza das ciências 
ambientais, ao crescimento populacional e problemas urbanos e 
à valoração ambiental.

Objetivos de aprendizagem

Bruno José Rodrigues Frank

Nesta seção, apresentamos um pouco da história das ciências 
ambientais, seu campo de atuação e você entenderá o conceito de 
Interdisciplinaridade e a sua importância para a disciplina em estudo. 

Esta seção apresenta os temas relacionados ao crescimento populacional 
e a pressão sobre o ambiente urbano. Retrata as abordagens e termos 
mais comuns destas temáticas. Você estudará, ao todo, três grandes 
temas: crescimento da população humana, mundo em urbanização e 
sustentabilidade de nossa população e natureza. 

Esta seção toma um enfoque mais global e filosófico. São três grandes 
temas: pessoas e natureza, perspectiva global e valores e ciência. 
Trata-se de uma seção relacionada à ética e à determinação de valor a 
ecossistemas, pessoas e atitudes ambientais. 

Seção 1 | História e natureza das ciências ambientais

Seção 2 | Crescimento populacional e problemas urbanos

Seção 3 | Perspectiva global e valoração ambiental





Introdução à unidade

Nesta unidade, abordaremos a história das ciências ambientais, a 
natureza das pesquisas neste campo e seus temas mais relevantes. 
Estes temas variam em escala e abordagem. Procuramos 
apontar alguns dos estudos mais comuns, assim como as ideias 
estruturantes em cada um. 

A primeira seção traz um histórico da disciplina a partir de seus 
grandes marcos conceituais, assim como seus avanços na criação 
de instituições e na sensibilização de suas causas. Trabalharemos 
também o conceito de interdisciplinaridade, que está no coração 
da disciplina, além de abordar alguns dos termos mais familiares. 
Na segunda seção, serão abordados os temas referentes ao 
crescimento populacional e sua pressão sobre o meio ambiente. 
Com foco especial para o fenômeno urbano e as propostas para 
sustentabilidade do crescimento populacional e das problemáticas 
ambientais urbanas. Serão tratados os seguintes temas: crescimento 
da população humana, mundo em urbanização e sustentabilidade 
de nossa população e da natureza. 

A última seção abordará temas como a gestão dos recursos 
naturais e a discussão acerca da valoração de bens naturais e 
propostas sobre como e por que seu gerenciamento em uma 
escala global. Os temas tratados nessa seção são: pessoas e 
natureza, perspectiva global e valores e ciência.  
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Seção 1

História e natureza das ciências ambientais

Introdução à seção

Nesta seção, procuraremos delinear um pouco da história da 
Formação das ciências ambientais, sua ligação com os movimentos 
gerados pela crise ambiental da década de 1960 e sua postura 
interdisciplinar e importância para a resolução e compreensão dos 
problemas ambientais. 

1.1 História da formação das ciências ambientais

A história das ciências ambientais se mistura com os avanços e 
os marcos históricos da preservação ambiental. Ela se manifesta em 
grande medida com as conferências e encontros internacionais, 
como veremos adiante. Tais encontros surgem com grande força 
a partir da década de 1960 com a chamada “crise ambiental” e com 
o questionamento dos modelos de crescimento econômico. Essa 
apreensão quanto à pressão que o aumento populacional tem sobre 
o meio ambiente está na raiz da ciência ambiental. 

A partir dos anos 1960, como resposta científica da chamada 
crise ambiental, verificou-se que os impactos antrópicos para o meio 
ambiente exigiam estudos multidisciplinares para a compreensão 
dos problemas ambientais. Isto tornou ativo o campo de investigação 
em ciências ambientais. De acordo com Leff (2009, p. 236), foram 
três os pontos centrais da crise ambiental:

1) Os limites do crescimento e a construção de um novo 
paradigma de produção sustentável.
2) A fragmentação do conhecimento e a emergência da 
teoria de sistemas e do pensamento da complexidade.
3) O questionamento da concentração do poder do 
Estado e do mercado, e a reivindicação de democracia, 
equidade, justiça, participação e autonomia, da parte da 
cidadania. 
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Em 1962, a bióloga norte-americana Rachel Carson publica 
A primavera Silenciosa, que reúne uma série de estudos 
interdisciplinares sobre o impacto causado pelos agrotóxicos nas 
espécies animais e na saúde humana. Foi considerada uma obra 
pioneira para a consolidação das ciências ambientais. 

O ano de 1968 foi um ano importante para a discussão da 
temática ambiental. A temática entra na pauta da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
através da Conferência Intergovernamental para uso racional da 
biosfera, que desenvolveu as primeiras discussões a respeito do 
desenvolvimento sustentável. Neste mesmo ano foi publicado o 
The population bomb de Paul Ehrlich que enfatiza os efeitos do 
crescimento populacional humano em ritmo acelerado e a pressão 
sobre o meio ambiente que, como veremos, é um dos principais 
eixos norteadores das ciências ambientais. 1968 foi também o ano 
de fundação do clube de Roma, que tinha em seus objetivos a 
compreensão dos problemas ambientais. 

Com o fortalecimento da preocupação da agenda ambiental e 
os avanços nos estudos sobre o meio ambiente, tem início, a partir 
da década de 1970, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, 
a criação de uma série de agências e institutos de pesquisa com 
o objetivo de promover sensibilização e incentivar estudos sobre a 
questão ambiental. 

Em 1972 acontece a Conferência de Estocolmo, cujo maior 
tema foi a degradação ambiental e acabou com a Declaração de 
Estocolmo e o Plano de Ação para o Meio Ambiente, uma série de 
propostas que surgiu como resposta à crise ambiental. Promovido 
pelo clube de Roma (um grupo de intelectuais e cientistas), foi 
publicado, em 1972, um relatório intitulado Os limites do crescimento 
e, assim como sugere o título, explorava basicamente os limites do 
crescimento humano e dos recursos da terra. É neste mesmo ano 
que a Organização das Nações Unidas (ONU) cria comissões e 
secretarias dedicadas à preservação ambiental. 

Em 1987 foi promovido o Relatório Brundtland com o tema: 
nosso futuro comum. Nele foram contempladas as questões do 
aquecimento global e da destruição da camada de ozônio. Temas 
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que se tornariam comuns durante a década posterior. Foi este 
encontro que promoveu a ideia de “desenvolvimento sustentável”, 
sugerindo uma série de medidas a nível nacional e internacional. 

Mais adiante, em 1992, é realizada no Brasil a ECO-92, uma 
conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente em que 
foram discutidas técnicas de tratamento da poluição atmosférica, 
conservação e gestão de florestas e estabilização e concentração 
de gases estufa na atmosfera.  A discussão em torno dos problemas 
ambientais e a gestão continua ao longo de toda a década de 1990. 
E é a partir dos anos 1990 que ganham força movimentos sociais 
e organizações não governamentais com foco na preservação 
ambiental, como a WWF e o Greenpeace.

No ano de 1996 ocorre a formalização do selo ISO 14001, 
utilizado como padrão internacional em sistemas de gestão 
ambiental. Em 2005, um protocolo entra em vigor. Ele foi assinado 
entre vários países na cidade japonesa de Kyoto (Protocolo de 
Kyoto), estabelecendo uma série de metas de redução dos gases de 
efeito estufa e o incentivo a uma política de desenvolvimento limpo 
para países em desenvolvimento. 

Aqui no Brasil esteve associada à criação dos programas de 
graduação e pós-graduação em ciências ambientais através do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT) com forte influência da teoria geral dos sistemas 
(OLIVEIRA, 2013).

Questão para reflexão

Qual a importância da criação de mecanismos internacionais, 
tais como protocolos, organismos ambientais e selos na 
conscientização dos problemas ambientais?

1.2 Definição de ciências ambientais

Primeiramente, podemos questionar, por que ciências 
ambientais e não ciência ambiental (no singular)? Em grande parte 
da bibliografia encontraremos o termo em inglês environmental 
science (ciência ambiental, no singular), mas que, no Brasil, faz 
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referência a ciências ambientais. Em nosso país, este campo do 
conhecimento encontrará importância nos estudos dos impactos 
ambientais causados pelo homem e na elaboração de estudos 
interdisciplinares visando à resolução dos problemas. 

Com isto em mente, devemos entender que ciência é uma tentativa 
de compreensão e de descoberta da ordem das coisas (MILLER JR., 
2007) e sua  raiz é a palavra scientia, que significa conhecimento. 
Costuma-se entender como um sistema baseado em um método 
científico capaz de adquirir este conhecimento. O objetivo principal 
da ciência “não são os próprios dados ou fatos. Em vez disso, a 
ciência busca novas ideias, princípios ou modelos que se conectam 
e explicam determinados dados científicos e predizem o que poderá 
acontecer na natureza” (MILLER JR., 2007, p. 19). A pergunta que fica 
é: em que a ciência ambiental difere das outras ciências? 

Fonte: <https://goo.gl/nKouge>. Acesso: 5 jan. 2017.

Figura 1.1 | Intersecção entre as áreas e a posição das ciências ambientais

Econômico Social

Ambiental

Primeiramente, a ciência ambiental, ou as ciências ambientais, 
possui uma complexidade que deriva, em grande medida, da 
necessidade de uma resposta frente à fragilidade ambiental e procura 
contrapor-se à visão antropocêntrica de uma terra a “serviço” do 
homem (OLIVEIRA, 2013).  A natureza interdisciplinar das ciências 
ambientais é, de acordo com Abramovay (2000, p. 10), explicada pois:

Não é de hoje que a química, a física, a biologia, a história, a 
economia, o direito e a sociologia aplicam-se a problemas 
que envolvem o meio ambiente. Que o conhecimento 
científico possui uma dimensão “ambiental” não pode 
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ser considerado então propriamente uma novidade. De 
uma forma ou de outra cada uma das ciências – em seus 
domínios respectivos – volta-se a conhecer aspectos e 
dimensões do funcionamento das sociedades humanas 
e da ecosfera. Parece trivial que existam “ciências 
ambientais”. Mas falar em “ciência ambiental” (no 
singular) supõe a construção, senão de uma disciplina, 
ao menos de uma forma de junção entre os diferentes 
campos de conhecimento que dê origem a métodos, 
teorias, conceitos, abordagens e, sobretudo, a problemas 
científicos diferentes daqueles que a compartimentação 
científica convencional é capaz de produzir.

As ciências ambientais operam mutuamente tendo como norte, 
a sustentabilidade (que será vista com mais detalhes adiante) e a 
interdisciplinaridade. Como veremos em seus temas mais comuns, 
seu campo de atuação estende-se do nível local para o nível global. 
Estabelecimento de planos para o manejo e o controle do uso dos 
recursos e os limites do crescimento de populações humanas e animais. 
Para isso, utiliza-se de uma variedade de indicadores, principalmente 
através de agências como ONU e WWF (OLIVEIRA, 2013).

Neste sentido, o profissional com formação em ciência 
ambiental está apto a trabalhar como cientista ambiental (capaz de 
analisar e propor soluções para complexos problemas ambientais), 
analista ambiental (gestão, monitoramento e auditoria ambiental) e 
remediador ambiental (propor soluções de manejo ecológico). 

Questão para reflexão

Você consegue imaginar a importância das ciências ambientais 
para a gestão ambiental?

1.3 Ideia central: interdisciplinaridade

O entendimento das ciências ambientais tem como alicerce um 
conceito central e que será útil ao entendimento do restante da 
disciplina. Trata-se da interdisciplinaridade (BOTKIN; KELLER, 2011).
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A interdisciplinaridade surge ao mesmo tempo como prática e 
conceito nas ciências ambientais dada a própria natureza complexa 
dos problemas ambientais (envolvem mais de uma área). Simplificando, 
a interdisciplinaridade é uma espécie de diálogo entre duas ou mais 
disciplinas, procurando a resolução de problemas complexos.

Fonte: Rocha (2001, p. 5-6).

Quadro 1.1 | Formas de se abordar o conhecimento

Descrição Geral Tipos de Sistema Configuração

Multidisciplinaridade: 
disciplinas simultâneas 
sem relações 
ressaltadas.

Único nível e de 
objetivos múltiplos. 
Sem coordenação.

Pluridisciplinaridade: 
justaposição de 
disciplinas num 
mesmo nível 
hierárquico.

Único nível e 
de objetivos 
múltiplos. Com 
cooperação, mas sem 
coordenação.

Disciplinaridade 
cruzada: imposição 
de uma disciplina 
em mesmo nível 
hierárquico, criando 
polarização. 

Único nível e objetivo 
com controle 
disciplinar.

Interdisciplinaridade: 
disciplinas conexas em 
níveis próximos com 
finalidade comum.

Dois níveis 
e objetivos. 
Coordenação de nível 
superior. 

Transdisciplinaridade: 
disciplinas 
coordenadas sob o 
ponto de vista comum.

Múltiplos níveis 
e objetivos. 
Coordenação visando 
à finalidade geral. 

Entendemos que disciplinaridade é uma forma de ordenamento 
do currículo. A tradicional divisão de disciplinas por período e horário, 
em que algumas disciplinas recebem uma carga horária maior do que 
as outras (e não dialogam entre si) e são consideradas como uma 
abordagem multidisciplinar (Quadro 1.1). O que é proposto como eixo 
nas ciências ambientais é justamente a interdisciplinaridade, ou seja, a 
coordenação de diferentes disciplinas com um objetivo comum, por 
exemplo, a sustentabilidade ambiental. 
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De acordo com Fazenda (1994 apud ROCHA, 2001, p. 2) existem 
quatro caminhos para a interdisciplinaridade: “1. Reter ou reinstalar a 
ideia de unidade e síntese. 2. Emergência de programas organizados 
de pesquisa e ensino. 3. Alargamento das disciplinas da Ecologia. 4. 
Surgimento de movimentos de identificação interdisciplinar”.

Ainda de acordo com este autor, deve haver uma reação à 
fragmentação científica do ensino das disciplinas. Em outras palavras, 
trata-se de uma articulação entre os saberes ao contrário da tendência 
hoje existente, de especialização. 

Para saber mais

Um dos elementos centrais na discussão a respeito de 
sustentabilidade ambiental é o foco na área educacional. 
Através da interdisciplinaridade, a educação ambiental, como 
é chamada, possui uma série de desafios que devem ser 
incorporados à área de ciências ambientais. O artigo de Tatiana 
Schor e Jacques Demajorovic trata destes desafios com 
exemplos de realidades sociais diversos.

SCHOR, Tatiana; DEMAJOROVIC, Jacques. Interdisciplinaridade 
em educação ambiental: utopia e prática. In: ENCONTRO DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA 
EM AMBIENTE E SOCIEDADE, 1., 2002. Anais... Indaiatuba: 
ANPPAS, 2002. Disponível em: <http://www.ceap.br/material/
MAT11032009172919.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. Qual das alternativas contempla o significado de interdisciplinaridade.
a) Disciplinas conexas em níveis próximos com finalidades comuns.
b) Disciplinas não articuladas sob o ponto de vista comum. 
c) Imposição de uma disciplina em mesmo nível hierárquico, criando 
polarização.
d) Disciplinas articuladas e sem conexão entre si.

2. Em que ano foi promovido o Relatório Brundtland? O que ele 
contemplou?



U1 - Temas fundamentais da ciência ambiental 17

Seção 2

Crescimento populacional e problemas urbanos

Introdução à seção

Nesta seção, nos dedicaremos a três grandes temas relacionados 
ao crescimento populacional e seu impacto na grande onda de 
urbanização que vem varrendo países ricos e pobres. Seguindo 
as definições de Botkin e Keller (2011), esses grandes temas 
são:crescimento da população humana, mundo em urbanização e 
sustentabilidade de nossa população e da natureza. Note que os 
temas serão tratados com base em seus conceitos-chave e estudos 
mais relevantes.

2.1 Crescimento da população humana

Como podemos sustentar uma população cada vez maior em 
um planeta incapaz de expandir seus próprios limites físicos? Existe 
o suficiente para alimentar a todos? Essas e outras perguntas estão 
dentro deste grande tema. Como se viu na seção anterior, desde 
Paul Ehrlich existe uma preocupação com a sustentabilidade da 
população humana. 

Diante desse tema, surge um conceito que é fundamental para 
o entendimento dos efeitos deste crescimento: a capacidade de 
suporte. 

Capacidade de suporte é o número máximo de indivíduos de uma 
determinada espécie que pode ser suportado em um determinado 
ambiente, sem comprometer a continuidade desta espécie no 
futuro e que possibilitará uma ótima utilização dos recursos naturais. 
Podemos dizer, de forma geral, que a maior ameaça ao meio 
ambiente é o aumento populacional (ROCHA, 2001). 

O crescimento da população humana pode ilustrar bem 
esta situação. Nosso planeta possui 7,4 bilhões de humanos 
(WORLDMETERS, 2017), com uma projeção que levará nos 
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próximos 33 anos a 10 bilhões de humanos (2050), e estima-se que 
a capacidade de suporte do planeta seja de 15 bilhões. Isto significa, 
de acordo com Botkin e Keller (2011, p. 5), que “O crescimento 
populacional humano é, de forma significativa, o problema mais 
relevante para o meio ambiente. Muitos dos atuais danos causados 
ao meio ambiente são, direta ou indiretamente, consequências do 
elevado número de pessoas na terra e de sua taxa de crescimento”. 

Aqui devemos lembrar que um fator central para o crescimento da 
população humana foi a criação de mecanismos que prolongaram 
a expectativa de vida. 

A população mundial está crescendo a uma taxa exponencial 
de 1,2% ao ano (em 1963 eram 2,2 %). Parece não ser muito, mas 
significa um aumento de aproximadamente 78 milhões de pessoas 
por ano no planeta (MILLER JR., 2007).

Fonte: Botkin e Keller (2011, p. 5). 

Figura 1.2 | Família de John Eli Miller. Exemplo de progressão populacional por 
geração

2
pais

7
filhos

63
netos

341
bisnetos

(a)
(b)

400

300

200

100

Pais

N
ú

m
er

o
 d

e 
in

d
iv

íd
u

o
s

Geração

1ª    2ª      3ª      4ª

Netos

Filhos

Bisnetos

Segundo Botkin e Keller (2011), a fome pode ser considerada 
fonte geradora de conflitos. Trata-se em grande parte de uma 
consequência do esgotamento da capacidade da fonte de recursos 
por meio de um forte crescimento populacional, causando aumento 
de preços dos alimentos, rebeliões e conflitos armados que podem 
ser agravados por fenômenos climáticos.
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Fonte: Botkin e Keller (2011, p. 5).

Figura 1.3 |(a) Produção global por hectare (1960-2000) e (b) Consumo de grãos 
em quilogramas (1950-2000)
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Um exemplo clássico é o da fome na África, que possui 
múltiplas causas, mas está fortemente correlacionada ao aumento 
populacional (e, em decorrência disso, uma capacidade menor de 
provisão de alimentos, que são escassos em muitas regiões do país). 

Questão para reflexão

Você acredita que as transformações tecnológicas e o avanço 
econômico interferem diretamente nas taxas de natalidade dos 
países?

2.2 Mundo em urbanização

De tudo que vimos até agora, pudemos perceber que a ideia 
de sustentabilidade está relacionada a todos os grandes temas das 
ciências ambientais. Na medida em que nos tornamos cada vez 
mais uma espécie urbana, os efeitos sobre o meio ambiente irão 
refletir esta condição. A migração do campo para a cidade e a 
formação das periferias impõem desafios ao planejamento urbano 
(Figura 1.4). 



U1 - Temas fundamentais da ciência ambiental20

Fonte: Miller Jr. (2007). 

Figura 1.4 | Exemplo de interação entre diversas variáveis ambientais e o impacto 
que o meio ambiente urbano possui

Em outras palavras, é no meio ambiente urbano que ocorrerá 
grande parte dos problemas ambientais do século XXI, como: a 
pressão sobre os recursos hídricos, a poluição urbana e a produção 
de lixo. Estes estão entre os problemas que primeiro vêm à mente 
quando pensamos nesta relação. 

Entende-se urbanização como um fenômeno em que uma 
determinada área sofre uma série de transformações que a tornam 
mais urbana. Como exemplo de um fator da urbanização temos, 
de acordo com Mayhew (2009, p. 528, tradução livre), “o aumento 
da proporção da população residente em cidades, trazida pela 
imigração da zona rural para a zona urbana”.

Muitas cidades encontram-se localizadas ao longo de rios ou 
córregos e, em muitos casos, as zonas de expansão das cidadels 
encontram-se com as áreas férteis agriculturáveis, pantanosas ou 
úmidas. Um exemplo de onde isso ocorre é nas megacidades 
(áreas urbanas com pelo menos 10 milhões de habitantes) que hoje 
chegaram a 22 (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 9). Por isso: 

No passado, as organizações ambientais, muitas vezes, 
focavam-se em problemas não urbanos – regiões 
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selvagens, espécies em extinção, recursos naturais, 
incluindo as florestas, a pesca e a vida silvestre. Ainda que 
eles permaneçam com problemas importantes, no futuro 
deve-se enfatizar os ambientes urbanos e seus efeitos no 
restante do planeta. (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 10)

2.3 Sustentabilidade de nossa população e da 
natureza

Uma vez que a sustentabilidade é um conceito central nas 
ciências ambientais, vale à pena discutirmos um pouco o que se 
entende por sustentabilidade. Posto de maneira simples, trata-
se da capacidade que possui (ou poderia possuir) um sistema de 
sobreviver durante um tempo indeterminado. 

Transposto para sociedades, implica em medida para tornar 
sustentável o sistema (sociedades humanas, por exemplo) através 
de políticas que permitam a continuidade destas sociedades em 
variados aspectos (econômico, social, ambiental, entre outros). Uma 
sociedade sustentável no aspecto ambiental é aquela que atende 
“às necessidades básicas de seu povo sem reduzir ou degradar 
os recursos naturais, permitindo que as necessidades básicas das 
gerações atuais e futuras da espécie humana e de outras espécies 
sejam atendidas” (MILLER JR., 2007, p. 24).

De acordo com Botkin e Keller (2011, p. 7), a relação sustentabilidade 
possui duas definições científicas:

(1) consumo sustentável de recurso, tal como um 
suprimento sustentável de madeira, significa que a mesma 
quantidade daquele recurso pode ser extraída cada ano 
(ou outra safra intermediária) para um período de tempo 
ilimitado ou específico sem diminuir a capacidade dos 
recursos em produzir o mesmo nível de safra. (2) Um 
ecossistema sustentável é um ecossistema do qual se 
explora um recurso que se mantém ainda capaz de 
manter suas propriedades e funções essenciais.
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Fonte: Botkin e Keller (2011, p. 611). 

Figura 1.5 | Exemplos de interação diferenciadas e impacto no meio ambiente 

Um dos conceitos gerados pela discussão a respeito de 
sustentabilidade é o da economia sustentável. De acordo com Botkin 
e Keller (2011, p. 8), os atributos de uma economia sustentável são:

(1) Harmonia entre humanos e outros organismos 
(incluindo o ecossistema). 
(2) Política energética que não cause impactos ambientais 
e mudanças climáticas (como o aquecimento global, por 
exemplo).
(3) Planos para recursos renováveis, procurando formas 
de preservação do ecossistema (pastos, florestas, solos 
agriculturáveis).
(4) Planos para recursos não renováveis que não 
impactem diretamente o meio ambiente (como petróleo, 
por exemplo).
(5) Um sistema social, jurídico e político dedicado ao 
tema da sustentabilidade. 

Para saber mais

Você sabe o que é pegada ecológica?
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A pegada ecológica (Figura 1.6) é um instrumento capaz de 
medir o consumo pessoal de recursos em área (hectares) 
necessário à continuação deste estilo de vida. Mede, assim, 
o impacto de nosso consumo, nosso deslocamento etc. Em 
outras palavras, quantos planetas seriam necessários para 
manter uma população global com estilo de vida semelhante 
ao seu?

Fonte: <https://goo.gl/A6MIbB>. Acesso em: 16 fev. 2017.

Figura 1.6 | Pegada ecológica

É possível calcular sua pegada ecológica através do site: <http://
www.pegadaecologica.org.br/2015/>. Acesso em: 21 mar. 2017.

1. Dos itens a seguir, quais podem ser considerados como problemas 
ambientais em escala global?
a) Poluição ambiental de portos no Rio Amazonas.
b) Crescimento da população humana.
c) Aumento no uso de energias não poluentes.
d) Construção de barragem em uma fazenda.

2. Qual das alternativas melhor representa o conceito de sustentabilidade?
a) Trata-se de um slogan para políticas públicas que envolvam a natureza.
b) Significa a continuidade dos modelos econômicos, sociais e jurídicos 
existentes. 
c) Implica que o uso de um determinado ecossistema ou de um recurso 
seja capaz de garantir sua continuidade no futuro.
d) Significa, entre outras coisas, a permanência inalterada de valores 
ambientais ao longo do tempo, independentemente da qualidade 
ambiental.

Atividades de aprendizagem
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Seção 3

Perspectiva global e valoração ambiental
Introdução à seção

Um dos imperativos desta seção é abordar conceitos relacionados 
à difícil tarefa de se estabelecer princípios e uma hierarquia de valores 
pelo qual podemos realizar determinados julgamentos. 

Neste sentido, qual deve ser a posição do homem frente à 
natureza? Somos o elemento central na natureza ou parte dela? 
Como decidir entre crescimento econômico e preservação? E, 
por fim, quais os principais tópicos que encontram-se diretamente 
relacionadas com a ciência?

3.1 Pessoas e natureza
Desde os primeiros indivíduos a se organizarem em bandos, 

passando pelos nômades até o estabelecimento de grandes impérios 
e nações, a relação entre as pessoas e a natureza ao longo do tempo 
sempre foi essencial à nossa sobrevivência. O controle da água das 
chuvas poderia significar o controle do território, mas o avanço 
predatório sobre os recursos naturais de uma ilha pode trazer abaixo 
toda uma civilização (vide Ilha de Páscoa).

Portanto, é vital compreender a relação entre homem e natureza. 
Assim, existem duas proposições básicas sobre essa relação, segundo 
Botkin e Keller (2011), que você deve conhecer: a do homem 
dissociado da natureza (1ª); e a do homem associado com a natureza 
(2ª). Segundo os autores, no primeiro tipo de relação, os problemas 
ambientais decorrem das ações humanas e a melhor maneira de 
resolver estes problemas é interromper as pessoas. A segunda 
posição é a baseada na cooperação de pessoas para a solução dos 
problemas, pois as pessoas dependem da natureza.

Parte desta mentalidade de dissociação da natureza está no cerne 
de crise ambiental. A dicotomia do século XX “[...] está se dirigindo 
a uma nova integração: a ideia de que um ambiente sustentável e 
uma economia igualmente sustentável possam ser compatíveis – o 
homem e a natureza estão entrelaçados, e que o sucesso de um 
depende do outro” (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 11).
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Questão para reflexão

Devemos questionar a centralidade das necessidades humanas 
em um planeta com recursos naturais cada vez mais escasso? 
Somos uma espécie como todas as outras ou estamos acima 
de todas elas?

3.2 Perspectiva global

Vivemos em um mundo conectado. A interdependência dos 
países e as cadeias produtivas que envolvem mais de um país são 
parte do fenômeno de industrialização e globalização. Este fenômeno 
não se restringe somente à esfera econômica, existe um estilo de vida 
predominantemente urbano associado. 

O fato é que com o aumento do consumo de bens industrializados 
e a industrialização de países subdesenvolvidos, deu-se origem a 
um consequente aumento da pressão por recursos naturais. Isto 
deu origem a uma série de novos desafios ambientais. Desta forma, 
impõe-se a necessidade de uma perspectiva que englobe também os 
países subdesenvolvidos: uma perspectiva global para resolução dos 
problemas ambientais (Figura 1.7). 

Fonte: Miller Jr.  (2007, p. 495). 

Figura 1.7 | Compromissos e esforços ambientais para resolução dos problemas 
ambientais

Compromissos

Más NotíciasBoas Notícias

Instituições de proteção do meio ambiente 
presentes em 115 nações.

Mais de 500 tratados e acordos ambientais 
internacionais.

Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Unep) criado em 1972 para negociar 
e monitorar tratados ambientais internacionais. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 
1992, adotou princípios chave para lidar com 
problemas ambientais globais. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente, realizada em Johannesburgo, em 
2002, tentou implementar políticas e metas da 
Reunião de Cúpula do Rio, de 1992, e encontrar 
maneiras de reduzir a pobreza. 

A maioria dos tratados ambientais internacionais 
carece de critérios para monitorar e avaliar sua 
efetividade.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 
1992, levou a acordos sem efeito e que não 
dispõem de fundos suficientes para serem 
implementados.

Até 2003, pouca melhora havia sido sentida 
quanto aos principais problemas ambientais 
discutidos na Reunião de Cúpula do Rio, em 
1992.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente realizada em Johannesburgo, em 
2002, não forneceu metas, diretrizes e fundos 
adequados para lidar com problemas ambientais 
globais, tais como mudança climática, perda de 
biodiversidade e pobreza. 

Esforços Globais para problemas 
ambientais
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Por trás das reações da Terra, às ações do ser humano, surgiu 
a famosa Hipótese de Gaia. Trata-se de uma referência à Deusa 
grega Gaia (a mãe terra) e sustenta que a “[...] a vida manipula o 
meio ambiente para sua própria manutenção” (BOTKIN; KELLER, 
2011, p. 50-51). Embora prescinda de um caráter científico rigoroso, 
é considerada importante pela capacidade de conscientização da 
interconexão entre os danos ou efeitos no planeta Terra. Em síntese, 

Para saber mais

Sugerimos a leitura do livro Holocaustos coloniais, do professor 
Mike Davis. A obra trabalha as mudanças climáticas desde o 
início dos impérios coloniais na África, na Índia, na China e até 
no Brasil. Analisa a influência das mudanças nos ecossistemas 
locais e o enfraquecimento dos estados locais e a fome. 

DAVIS, Mike. Holocaustos coloniais: clima, fome e imperialismo 
na formação do terceiro mundo. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

3.3 Valores e ciência

O último grande tema das ciências ambientais pode ser resumido 
na seguinte pergunta: qual o valor de cada componente no meio 
ambiente? A extensão dessa pergunta implica considerar como 
precificamos a fauna, a flora, por exemplo, e qual é a relação que 
devemos estabelecer ao considerarmos a gestão do meio ambiente. 
Trata-se de dilemas ou de questões morais e éticas que possuem 
um efeito direto quando são aplicadas políticas ambientais. 

A forma como lidamos com valores muitas vezes conflitantes, 
invariavelmente implicará em decisões e escolhas morais. A 

[...] de acordo com a Hipótese de Gaia, a Terra e todas as 
coisas vivas constituem um sistema único, com as partes 
interdependentes entre si, com comunicação entre essas 
partes e com a habilidade de autorregulação. (BOTKIN; 
KELLER, 2011, p. 52)
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discussão em torno dos valores ambientais significa que estes devem 
ser aprendidos não somente por gestores, como devem refletir um 
sentimento comum na população, atingido em grande medida pela 
educação ambiental. No dizer de Enrique Leff (2009, p. 244):

Em outras palavras, isto significa que deve realizar-se em juízo de 
valor. Seres humanos realizam juízos de valor a todo o momento. 
A pergunta: “o que deve prevalecer, a vontade dos indivíduos em 
ter mais filhos ou os limites do crescimento da população global?” 
implica em uma escolha entre a vontade dos indivíduos e a pressão 
populacional sobre o ambiente.

Outro exemplo de estabelecimento de valores é o do manejo 
dos recursos. Por exemplo, com as avançadas técnicas de pesca 
podemos conseguir uma maior quantidade de peixes em um 
determinado rio. Este aumento é alimentado por uma maior 
demanda do produto no mercado, no entanto, as espécies podem 
esgotar-se rapidamente, deixando não só os pescadores como 
todo o ecossistema duramente afetado. Qual o valor desta pesca 
predatória, a curto, a médio e em longo prazo? 

Se você respondeu à pergunta com justificativa de que a 
sobrevivência econômica dos pescadores depende da pesca 
destes peixes e por isso eles devem ser conservados, saiba que 
se ateve a uma justificativa utilitária, ou seja, “entende alguns 
aspectos ambientais como valoráveis em função de que eles 

Os valores ambientais se inculcam através de diferentes 
meios (e não só através dos processos educacionais 
formais), produzindo efeitos educativos. Estes valores vão 
desde os princípios ecológicos gerais (comportamentos 
em harmonia com a natureza) e uma nova ética política 
(abertura para a pluralidade política e a tolerância com 
o outro), até os novos direitos coletivos e os interesses 
sociais associados à reapropriação da natureza e à 
redefinição de estilos de vida diversos, que rompem com 
a homogeneidade e centralização do poder na ordem 
econômica, política e cultural dominante.
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favorecem economicamente alguns indivíduos ou é diretamente 
necessário à sobrevivência humana” (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 14).

De acordo com estes autores, o valor do meio ambiente pode 
ser atribuído levando em conta também outras justificativas, como 
a justificativa ecológica, que sustenta que um ecossistema é 
ecologicamente necessário para sobrevivência de certas espécies 
que interessam aos seres humanos ou fornecem outros benefícios 
ambientais. A justificativa estética relaciona-se à atratividade ou à 
apreciação da beleza da natureza. Geralmente estão vinculadas às 
atividades de lazer que atestam as vantagens psicológicas e sociais 
essenciais aos seres humanos. Por último, temos a justificativa 
moral que parte da convicção de que determinados elementos do 
meio ambiente tem o direito à existência e é obrigação moral (da 
humanidade) permitir que continuem existindo. 

A compreensão das justificativas é essencial para o entendimento 
dos elementos norteadores da relação entre valores e ciência, 
passamos agora para a importância dos valores.

Estes valores, conforme defendem Botkin e Keller (2011), devem 
ser embasados em evidências científicas suficientes. Afinal de contas, 
a área de ciências ambientais deve orientar-se por paradigmas 
científicos, pois: 

Nas ciências ambientais, a atribuição de valores ao meio 
ambiente deve envolver a utilização de métodos científicos, que 
podem ser resumidos em “[...] formas como os cientistas recolhem 
dados, formulam e testam hipóteses científicas, modelos, teorias e 
leis” (MILLER JR., 2007, p. 20).

[...] decidir o que fazer com um dado problema ambiental 
envolve ambos a ciência e os valores [...]. Para essa escolha 
deve-se primeiro saber o que é possível. Isso requer 
conhecer e compreender as implicações dos dados 
científicos. Uma vez determinadas as posições possíveis, 
pode-se selecionar alguma dentre elas. (BOTKIN; KELLER, 
2011, p. 11)
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Fonte: Miller Jr. (2007, p. 20). 

Figura 1.8 | O que os cientistas fazem

Fazem perguntas.

Fazem experimentos 
e coletam dados.

Formulam hipóteses 
para explicar dados.

Fazem mais 
experimentos para 
testar hipótese.

Revisam hipóteses, se 
necessário.

Interpretam dados.

Os padrões em dados 
bem testados e aceitos 
transformam-se em 
leis científicas

As hipóteses bem 
testadas e aceitas 
transformam-se em 
teorias científicas

Um elemento aplicado da discussão entre valores e ciência é 
o chamado princípio da precaução. Em linhas gerais, significa que 
quando uma ameaça é muito séria ou aparentemente irreversível, 
deve-se agir mesmo que não existam provas concretas dos efeitos 
de sua ameaça (o que não significa que inexista evidência científica). 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2017, [s.p.]), 
são quatro os seus componentes básicos:

(i) a incerteza passa a ser considerada na avaliação de 
risco; 
(ii) o ônus da prova cabe ao proponente da atividade; 
(iii) na avaliação de risco, um número razoável de 
alternativas ao produto ou processo, devem ser estudadas 
e comparadas; 
(iv) para ser precaucionária, a decisão deve ser 
democrática, transparente e ter a participação dos 
interessados no produto ou processo.
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1. Levando em conta os temas estudados, o que é mais importante: 
recursos em abundância hoje ou a continuidade destes recursos para 
gerações futuras?

Atividades de aprendizagem

2. O princípio de precaução está aos poucos se consolidando como 
um novo e poderoso instrumento para a gestão ambiental. Sobre este 
princípio, assinale a alternativa correta:
a) Defende que caso uma ameaça seja realmente muito danosa ao meio 
ambiente, o Estado não deve agir imediatamente.
b) Significa que a educação ambiental deve ser obrigatória nos sistemas 
de ensino dos países, de maneira a incentivar cidadãos ambientalmente 
conscientes.
c) Defende que uma vez que uma ameaça é potencialmente perigosa para 
o meio ambiente, a ação faz-se necessária, mesmo que não exista uma 
clareza científica sobre o problema.
d) Ameaças muito sérias não deveriam envolver ação imediata, a menos 
que existam evidências científicas muito fortes sobre os efeitos desta 
ameaça.

Fique ligado

Nesta unidade, trouxemos um breve histórico da área de ciências 
ambientais, a partir das grandes conferências e do crescimento do 
interesse pela abordagem interdisciplinar dos problemas ambientais. 
Tratamos também dos seis grandes temas da ciência ambiental: 

• Crescimento populacional e urbano: estudamos a questão 
da pressão sobre os recursos, a fome e a capacidade de 
sustento via agricultura.

• Mundo em urbanização: vimos a questão das projeções 
urbanas e problemas recorrentes, como a pressão sobre 
recursos hídricos e a formação de megacidades. 

• Sustentabilidade de nossa população e natureza: as 
questões do equilíbrio e da continuidade dos ecossistemas e 
a importância de alternativas sustentáveis para conservação 
dos recursos foram abordadas. 
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• Pessoas e natureza: foi estudado sobre o impacto da ação 
humana sobre a natureza e a compreensão das diferentes 
visões sobre o homem e a natureza. 

• Perspectiva global: estudamos a necessidade de 
uma perspectiva global para resolução dos problemas 
ambientais, envolvendo tanto países desenvolvidos como 
subdesenvolvidos.

• Valores e ciência: foi levantada a questão das decisões a 
respeito de como dar “valor” ao meio ambiente, à fauna e à 
flora. Trata da questão da precificação e as justificativas para a 
atribuição de valores. 

Para concluir o estudo da unidade

Estudamos os principais temas da ciência ambiental a partir do 
eixo principal desta disciplina: o conceito de interdisciplinaridade e 
o de sustentabilidade. Para aprofundar seu conhecimento sobre o 
tema, estude as bibliografias sugeridas ao longo da unidade.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Observe a seguir e responda à questão:

Fonte: <https://goo.gl/HPKXLs>. Acesso em: 16 fev. 2017.

Tendo em vista o crescimento populacional e os temas das ciências 
ambientais, marque a alternativa correta:
I- O crescimento da população humana, se continuar neste ritmo de 
crescimento, não será sustentável.
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Pois:
II. Grande parte dos recursos naturais utilizados não são renováveis.
III. A terra, devido à disponibilidade dos seus recursos, não poderá prover 
a continuidade dessa população no futuro. Um exemplo poderá ser a 
quantidade limitada de alimentos disponíveis.

Sobre as alternativas, é correto afirmar:
a) Todas as alternativas estão corretas e a alternativa II explica a alternativa 
I. 
b) A alternativa I está correta e as alternativas II e III estão incorretas.
c) Todas as alternativas estão corretas e as alternativas II e III explicam a 
alternativa I.
d) As alternativas II e III estão corretas, mas não explicam a alternativa I.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

2. Os diferentes problemas ambientais podem estar interligados, como no 
caso do branqueamento de corais no litoral brasileiro, que incluiu conflitos 
econômicos e sociais.  Leia o texto a seguir e responda à questão:

A expansão imobiliária no litoral, o turismo predatório 
e a indústria se tornaram grandes inimigos dos recifes 
de corais costeiros do Brasil. Os efeitos da presença 
humana se somam às anomalias térmicas, causa clássica 
do fenômeno do branqueamento dos corais.
Os recifes de corais são ecossistemas mais repletos 
de vida marinha. Sua formação oferece alimento, 
abrigo e cria grandes estruturas de trocas biológicas. O 
rompimento desse equilíbrio normalmente representa 
o início de uma sequência de danos ao meio ambiente, 
com reflexos também para a pesca artesanal e para o 
turismo, que utiliza o mergulho em recifes como opção 
nas viagens ao litoral.
O branqueamento dos recifes de corais no Brasil 
começou a ser verificado desde os anos 80 e ganhou 
acompanhamento sistemático a partir de 1993. Como 
em outros estudos, os registros periódicos associam o 
branqueamento à ocorrência de El Niño, em particular 
quando a temperatura da superfície do mar sobe e seus 
efeitos são notados com mais intensidade, a depender 
do período em que a temperatura se mantém além do 
normal e de quantos décimos de grau centígrados for 
essa elevação.(CALHEIROS, 2011, [s.p.])
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Com base neste texto, responda por que o branqueamento dos corais se 
enquadraria no tema de perspectivas globais:

a) Pois envolve ações de empresa hoteleiras e de indústrias poluentes de 
capital estrangeiro que se alocam ao longo do litoral brasileiro, a fim de 
evitarem a legislação ambiental de seus países. 
b) Pois envolve a ação de entidades supragovernamentais como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) que através de medidas de abertura 
comercial expõem o litoral à ação do turismo.  
c) Pois um dos motivos do branqueamento dos recifes é o El Nino que vem 
sendo afetado pelo aquecimento global (que possui uma escala planetária).
d) Pois envolvem acordos internacionais sobre pesca e uso do mar que 
estão além dos controles de um só país (águas internacionais). 
e) Pois um dos motivos do branqueamento dos recifes do litoral é a 
mudança na concepção global de consumo na indústria do turismo. 
Atraindo grande número de estrangeiros para países com fraca legislação 
ambiental. 

3. A atribuição de valores aos vários aspectos do meio ambiente exige 
conhecimento e compreensão científica. Também dependem de decisões 
relativas aos usos da estética e dos comprometimentos morais para com 
os seres vivos e as futuras gerações. Isso implica que existem justificativas 
diferentes para a atribuição de valores ao meio ambiente. 
Levando em conta o texto, analise os itens I a IV e relacione cada um 
corretamente com os itens A, B, C ou D:

I. Justificativa ecológica.
II. Justificativa utilitária.
III. Justificativa moral.
IV. Justificativa estética.

A. Direito inato à existência e obrigação moral de continuarem existindo.
B. A preservação de determinado ecossistema é necessária a sobrevivência 
humana.
C. A atratividade ou a apreciação da natureza são essenciais.
D. A exploração de um determinado ecossistema deve continuar, pois é 
importante economicamente aqueles que lhe exploram.

Agora, assinale a alternativa que representa a relação correta entre os itens:

a) I.A - II.C - III.B - IV.D.
b) I.A - II.B - III.C - IV.D.
c) I.C - II.D - III.A - IV.B.

d) I.B - II.D - III.A - IV.C.
e) I.B - II.A - III.C - IV.D.
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4. As ciências ambientais aparecem como uma resposta de natureza 
interdisciplinar à crise ambiental das décadas de 1960 e 1970, quando 
os problemas ambientais se tornam alvo da comunidade científica e da 
Organização das Nações Unidas. Sobre a história da formação das ciências 
ambientais, é correto afirmar que:
a) Foi gestada a partir de experiências ecossustentáveis importadas de 
populações nativas norte-americanas, tais como o plantio direto e a 
hipótese de Gaia.
b) Parte de uma releitura humanista de A origem das espécies, de Charles 
Darwin, advogando pela ação humana nos ciclos naturais da evolução das 
espécies.
c) Deu-se como parte de um programa promovido pela antiga União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1972, de procura a alternativas 
para a produção de petróleo. 
d) Deu-se no contexto da crise ambiental dos anos 1960 que girava em 
torno dos limites do crescimento.
e) Veio com os princípios da filosofia humanista na virada do século XIX 
para o século XX. A sustentabilidade, principalmente da natureza, entrou 
no vocabulário de poetas, filósofos e cientistas.

5. Uma hipótese é considerada científica quando se trata de uma 
suposição fundamentada que tenta explicar uma lei científica ou certas 
observações científicas. Embora não seja considerada uma teoria científica, 
a Hipótese de Gaia serve como metáfora e instrumento educacional para a 
conscientização a respeito da importância do meio ambiente. Sendo assim, 
leia o texto e, em seguida, assinale a alternativa que contém os termos que 
preenchem corretamente as lacunas: 

A Hipótese de Gaia afirma (1) que a _____ tem alterado muito o meio 
ambiente global da Terra por mais de três bilhões de anos e continua até 
hoje; (2) que estas mudanças beneficiam a vida (aumenta sua persistência). 
Alguns ampliam isso, de maneira não científica, para afirmar que a vida fez 
isso _____” (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 650)

a) Vida - propositalmente.
b) Ação humana - incidentalmente.
c) Vida - incidentalmente.
d) Sociedade - propositalmente.
e) Comunidade - incidentalmente.
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Unidade 2

Gestão ambiental: 
políticas e incentivos

Os objetivos desta unidade são entender a importância do 
processo de gestão ambiental e do Sistema de Gerenciamento 
Ambiental (SGA) para as organizações, bem como das políticas 
públicas e privadas para a proteção ambiental.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, estaremos abordando a gestão ambiental, os fatores 
históricos que envolveram a concepção, percepção e conscientização 
ambiental. Falaremos a respeito do SGA e dos recursos naturais.

Seção 1 | Sistema de gerenciamento ambiental

Nesta seção, estaremos abordando os incentivos políticos para que as 
empresas e instituições adotem o SGA. Esses incentivos, financeiros ou 
não, buscam minimizar os impactos que ocorrem no meio ambiente.

Seção 2 | Políticas públicas de incentivos

Tais Cristina Berbet





Introdução à unidade
Nesta unidade, abordaremos o tema gestão ambiental, com 

ênfase nos estudos ambientais. Estudaremos o Sistema de Gestão 
Ambiental – SGA –, que visa gerir os impactos ambientais de uma 
organização, de forma que estes não ultrapassem a capacidade de 
carga do meio ambiente em que essa organização está inserida. 

O meio ambiente disponibiliza muitos recursos que podem ser 
utilizados de diversas formas e em diferentes áreas. Estes recursos 
podem ser classificados como renováveis e não renováveis. Eles 
são assim classificados, pois alguns possuem uma forma de 
renovação natural relativamente “rápida” e outros demoram muito 
tempo para se formar/renovar na superfície terrestre, ou nem se 
renovarão. 

Para que possamos aproveitar melhor esses recursos, o SGA 
foi instituído para nortear as formas de apropriação dos recursos, 
garantindo que as gerações futuras tenham acesso a eles. Para 
isso, é necessário a formulação de leis e outros meios de incentivo 
para estimular a preservação do ambiente e minimizar os impactos 
causados pelas empresas, visando estimular a produção limpa e a 
diminuição da emissão de gases poluentes, entre várias formas de 
preservar o meio ambiente.

Este é, então, o momento em que iremos falar a respeito 
do SGA, em que discutiremos a sua importância e como ele é 
utilizado pelos empreendimentos. Falaremos também sobre 
alguns incentivos para a sua implementação e sobre as políticas 
públicas para a preservação do meio ambiente.
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Seção 1

Sistema de gerenciamento ambiental
Introdução à seção

O Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA – está atrelado 
à área da administração, já que várias de suas práticas têm como 
base essa área do conhecimento. Pensando do ponto de vista de 
gerenciamento, a gestão ambiental pode ser aplicada a empresas 
de todos os portes e atividades visando a um desenvolvimento 
sustentável industrial. Segundo Dias (2011, p. 104),

[...] as pequenas empresas enfrentam problemas na 
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, 
devido à necessidade de dedicar uma parte dos recursos 
humanos e financeiros à sua implantação, de acordo com 
as normas da ISO 14000.

O SGA tem como referência normas necessárias para a realização 
de atividades que possam causar impactos ao meio, possibilita 
organizar a forma de utilização dos recursos e conscientizar 
a população/funcionários da importância de sua preservação, 
entre outras. Em linhas gerais, ele contribui para a implantação da 
política ambiental de uma empresa ou de uma unidade produtiva, 
sistematizando a sua gestão ambiental.

Nesse sentido, empresas que possuem SGA seguem algumas 
normas que visam orientar e assegurar que o sistema seja aplicado. 
Existe uma norma que certifica as empresas que seguem esses 
encaminhamentos, a ISO 14001. 

Na Seção 2.1, estaremos falando especificamente do SGA e da 
sua importância.

1.1 Sistema de gerenciamento ambiental 

Segundo Barbieri (2007), meio ambiente é tudo que envolve ou 
cerca os seres vivos. A palavra ambiente vem do latim e o prefixo 
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ambi significa “andar em volta ou em torno de algo”. Todos os 
processos que ocorrem no meio ambiente são de fundamental 
relevância na gestão ambiental, pois, com base na compreensão do 
meio, podemos analisar como as ações antrópicas podem impactá-
lo e alterá-lo. 

Podemos iniciar nossa discussão acerca do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental – SGA – com a seguinte citação: 
“Toda ação humana produz impacto sobre o ambiente e como 
consequência irá afetar as próprias condições nas quais o homem 
vive” (FENKER et al., 2015, p. 15). Com base neste contexto, 
podemos concluir que as organizações e os indivíduos responsáveis 
necessitam estar atentos aos impactos gerados por suas atividades.

Os impactos ambientais causados pelo homem estão 
intrinsicamente ligados ao uso indiscriminado dos recursos naturais, 
para conseguir produzir bens e serviços, por exemplo. Segundo 
Barbieri (2007), o uso dos recursos para a produção de bens e 
serviços que atendam às necessidades humanas é um dos motivos 
para o uso demasiado dos recursos naturais. A preocupação com 
a questão ambiental ocorre juntamente com o surgimento da 
consciência humana. Segundo Fenker et al. (2015, p. 15):

[…] Assim surge o homo sapiens que toma conhecimento 
de si mesmo; o homo socialis que se junta a outros para 
melhor atingir seus objetivos individuais, utilizando a 
força coletiva; o homo aeconomicus, que raciocina 
visando obter maior satisfação com limitados recursos; 
e agora o homo ambientalis, que se preocupa individual 
ou coletivamente com o meio ambiente em que vive, 
objetivando qualidade de vida e sobrevivência sua e das 
futuras gerações.

Com base neste contexto, podemos concluir que o surgimento 
da consciência faz com que a preocupação do homem com o meio 
ambiente e a qualidade de vida sejam percebidas pelo indivíduo 
isolado, solitário e autônomo. 

As interferências antrópicas no meio ambiente que alteram a 
saúde, a segurança, o bem-estar da população, a biota, as condições 
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estéticas e sanitárias do meio ambiente, bem como a qualidade dos 
recursos ambientais, são conhecidas como impacto ambiental. 

Os impactos ambientais, juntamente com os eventos naturais, 
podem acarretar em:

a) Escassez ou esgotamento dos recursos naturais.

b) Degradação, poluição, contaminação da natureza e essas 
consequências decorrem da extração, produção, consumo e 
depósito.

Sabemos que os recursos naturais podem ser classificados em 
recursos naturais renováveis e não renováveis (Figura 2.1) e a maior 
parte da energia utilizada mundialmente provém dos recursos 
não renováveis. Estes são considerados assim, pois, como vimos 
anteriormente, demoram milhares de anos para se formar em 
condições naturais no meio ambiente.

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.1 | Recursos naturais renováveis e não renováveis
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O carvão mineral e o petróleo, por exemplo, são recursos 
energéticos não renováveis. Eles se formaram ao longo do tempo 
e são extraídos de reservas. O uso destes recursos libera no meio 
ambiente gases e subprodutos, os quais o meio não está apto a 
receber, gerando vários impactos ambientais. Quando pensamos 
no processo de formação das jazidas de petróleo e carvão, que 
demoram milhões de anos se comparamos com o recurso natural, 
água, percebemos que a renovação natural deles leva muito tempo. 

O processo demorado de renovação faz com que nos 
preocupemos com a escassez desses produtos.
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Para saber mais

Você sabia que no Brasil temos o pré-sal? Ele está entre uma 
das descobertas mais importantes. O pré-sal é uma área de 
reserva petrolífera de alta qualidade e valor econômico. No 
Brasil, a empresa responsável pela exploração deste recurso 
é a estatal Petrobras. Assim como para as indústrias privadas, 
a exploração do pré-sal necessita de toda a documentação 
necessária (relatórios de impactos ao meio ambiente, estudos 
de impacto ambiental, bem como licenciamento ambiental). 
No site da Petrobras, podemos verificar algumas informações 
relevantes, acesse:

Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-
atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-
petroleo-e-gas/pre-sal/>. Acesso em: 3 abr. 2017. 

Segundo Barbieri (2007), a maior parte dos recursos pode se 
exaurir, dependendo da forma como é utilizada. Como exemplo, 
temos os minérios (chumbo, ferro, entre outros), que são encontrados 
em formações rochosas específicas e utilizados como matéria-prima 
em vários setores. O uso desenfreado destes não acompanha o seu 
processo de formação natural.

Outro exemplo que encontramos são os solos, recursos naturais 
renováveis, pois os ciclos biogeoquímicos do fósforo, nitrogênio, 
potássio e dos outros elementos restabelecem sua fertilidade. 
Quando a planta realiza a absorção destes no solo, para realização da 
fotossíntese, ela absorve alguns na sua seiva bruta, elaborada ou até na 
estrutura da planta. Quando a planta morre, estes elementos tornam-
se disponíveis novamente para o meio, contudo o uso inadequado 
do solo pode comprometer os ciclos deles, acarretando em solos 
improdutivos ou inférteis.

Questão para reflexão

Você sabe o que é um ciclo biogeográfico e qual a sua 
importância para o meio ambiente?
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Para gerenciar o uso de recursos e minimizar os impactos causados 
pelas organizações, formas são pensadas para orientar e coordenar o 
processo de apropriação antrópica. O processo de gerenciamento 
ambiental é voltado tanto para empreendimentos maiores, como 
usinas hidrelétricas, quanto para uma construção de um posto de 
combustível, que envolve um espaço de alteração bem menor que o 
primeiro exemplo. Segundo Dias (2011, p. 104):

O Sistema de Gestão Ambiental é o conjunto de 
responsabilidades organizacionais, procedimentos, 
processos e meios que se adotam para a implantação 
de uma política ambiental em determinada empresa 
ou unidade produtiva. Um SGA é a sistematização da 
gestão ambiental por uma organização determinada. 
É o método empregado para levar uma organização a 
atingir e manter-se em funcionamento de acordo com 
as normas estabelecidas, bem como para alcançar os 
objetivos definidos em sua política ambiental.

Para começarmos a falar sobre o gerenciamento ambiental, 
é necessário fazer um breve retrospecto da questão ambiental. 
Sabemos que o homem sempre utilizou, para sua subsistência, 
recursos retirados da natureza. Com o passar dos anos, foi 
necessitando aprimorar cada vez mais a sua forma de viver e 
conseguir armazenar e produzir os recursos necessários para sua 
existência. Esse processo acarretou um aumento em quantidade e 
qualidade de impactos ao meio ambiente.

O século XVIII foi marcado pelo período da Revolução 
Industrial, que acarretou em grandes impactos ao meio ambiente. 
Segundo Moura (2008), a primeira percepção de degradação 
ambiental começou na cidade de Londres, Inglaterra, em 1952, 
com a queima exacerbada de carvão para a produção de energia 
e aquecimento das residências. Neste período foram registradas 
mortes de pessoas devido à quantidade de poluentes que foram 
emitidos.
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Questão para reflexão

A Revolução Industrial ocorreu primeiro em que local? Quem 
foram seusprecursores?

Foi somente a partir da década de 1960 que começou a se 
pensar nas emissões de poluentes e nos impactos no meio. Um 
dos marcos deste período foi a publicação do livro Silent Spring 
(Primavera silenciosa - em 1962) da autoria de Rachel Louise 
Carson (1907- 1964), uma bióloga que trabalhava para o governo 
americano. O livro foi escrito após Rachel receber uma carta de 
uma amiga que retratava a morte de pássaros e outros animais em 
sua fazenda. De forma bastante poética, ela retratou como seria a 
primavera sem o canto dos pássaros devido ao uso de defensivos 
químicos. 

Na década de 1970, os problemas de saúde oriundos de 
problemas ambientais aumentaram. De acordo com Moura 
(2008), despejos de indústrias químicas contendo metais pesados, 
principalmente mercúrio, foram conduzidos à Baía de Minamata e 
absorvidos por peixes. Foi nesse período que tivemos o aumento 
das atividades de regulamentação e de controle ambiental. 

Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, com participação de 113 
países, sendo discutidos os problemas ambientais. Esse momento 
foi um dos marcos da discussão a respeito dos impactos ambientais 
em escala global.

No Brasil, o processo de industrialização começou a se 
intensificar na década de 1960 (DIAS, 2011). Neste período houve 
um aumento da população urbana, processo de mecanização 
no campo, introdução de defensivos agrícolas, entre outros, que 
intensificaram os impactos no meio ambiente. Na Figura 2.2, 
podemos verificar o tipo de impacto causado pelas fases dos 
modos de produção. Detalhe: se olharmos do ponto de vista 
ecossistêmico, os impactos do extrativismo natural, incluindo 
aqui o desmatamento, podem ser altos.



U2 - Gestão ambiental: políticas e incentivos46

Extrativismo
natural

Baixos

Médios

Altos

AltíssimoIndustrialização

Urbanização

Agricultura
mecanizada

FASE IMPACTOS

Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.2 | Impacto causado pelos modos de produção

Como um dos reflexos da Conferência de Estocolmo (1972), 
no Brasil criou-se a Secretária do Meio Ambiente – Sema – (em 
30 de outubro de 1973). Visando à qualidade ambiental, também 
foi criada a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB) em São Paulo, em 1968, e um ano após Estocolmo, em 
4 de outubro de 1973, foi criado o Conselho Estadual de Proteção 
Ambiental (CEPRAM) na Bahia. Todos órgãos voltados para auxiliar 
no processo de gerenciamento ambiental, visando minimizar a 
atuação antrópica.

Fenker (2015) afirma que a atuação humana sobre o meio 
ambiente (ação antropogênica) é conhecida como impacto 
ambiental e pode acarretar em condições benéficas ou maléficas 
ao meio ambiente. Algumas ações antrópicas visam minimizar os 
impactos, contudo a maior parte acarreta em mais malefícios do 
que benefícios.

Para auxiliar na minimização dos impactos negativos, é possível 
implementar o gerenciamento ambiental. Empresas, órgãos 
públicos, entre outros, podem utilizar o SGA para sistematizar 
esse gerenciamento. Ele depende muito do porte da organização, 
devido à quantidade de recursos financeiros necessários para 
sua implementação, mas, como vimos anteriormente, pode ser 
aplicável em empresas de qualquer tamanho e setor.
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Para as adequações referentes ao SGA, as pequenas empresas 
são as que mais enfrentam problemas na implantação. Isto ocorre 
devido à necessidade de dedicar uma parte dos recursos humanos 
e financeiros à sua implantação, de acordo com as normas da ISO 
14000 (DIAS, 2011).

Contudo, quando as pequenas empresas possuem parcerias 
ou clientes de grandes empresas, principalmente internacionais, a 
implantação de um sistema de gestão sustentável é relevante para a 
continuidade dos negócios, e aí a decisão de sua implantação deve 
se basear nas vantagens e desvantagens que advirão de sua adoção 
(DIAS, 2011).

De modo bastante simplificado, Dias (2011) diz que o SGA deve 
cumprir os seguintes requisitos:

a) Política ambiental.

b) Planejamento.

c) Implemento e operação.

d) Verificação e ação corretiva.

e) Revisão pela gerência.

O SGA aplica-se a uma grande variedade de iniciativas relativas a 
qualquer tipo de problema ambiental. Em sua origem estão associadas 
as questões governamentais para enfrentar a escassez de recursos 
e minimizar os problemas decorrentes ao seu uso impulsivo, assim 
como para diminuir os impactos gerados (poluição, por exemplo), 
conforme vimos anteriormente. 

Podemos dizer que o SGA inclui no mínimo três dimensões 
(BARBIERI, 2007):

i. Dimensão espacial, que concerne à área na qual espera-se que 
as ações da gestão tenham eficácia.

ii. Dimensão temática, que delimita as questões ambientais às 
quais as ações se destinam.
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iii. Dimensão institucional, relativa aos agentes que tornaram as 
iniciativas de gestão.

A respeito do SGA, temos como exemplo um instrumento 
gerencial, conhecido mundialmente, estabelecido pelo 
regulamento no 1.836, de 1993, do Conselho da Comunidade 
Econômica Europeia, o Sistema Comunitário de Eco-gestão e 
Auditoria, conhecido pela sigla EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme). O Emas é um sistema de gestão aberto para a 
participação de voluntários. Reservado até então somente para 
empresas, em 2001 acabou se tornando acessível a qualquer 
organização com impactos ambientais interessada em melhorar 
seu comportamento ambiental.

O Emas, que influenciou a série ISO de normas ambientais, 
inclusive de gerenciamento, tem como objetivos:

i. Concepção e implementação de um SGA conforme os 
requisitos da resolução no 761/2001.

ii. Avaliar sistemática, objetiva e periodicamente o desempenho 
do SGA.

iii. Fornecer informações sobre o comportamento ambiental 
entre o setor público e as outras partes interessadas.

iv. Participação ativa da pessoa da organização, com formações 
adequadas para o SGA.

Para garantir que grandes empreendimentos e atividades que 
possam impactar o meio ambiente tenham um SGA, é notória a 
importância das políticas ambientais e da legislação ambiental para 
que os parâmetros de qualidade e orientação das atividades sejam 
estabelecidos no processo.  

Na Figura 2.3, temos a estrutura do SGA em que podemos 
verificar todos os elementos relacionados dentro do processo de 
gerenciamento. A política ambiental surge como um norteador dos 
levantamentos, direcionamentos e atividades que serão realizadas 
visando mitigar os problemas.
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.3 | Sistema de gestão ambiental
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Segunda a Resolução Conama nº 001/1986, artigo 1º, considera-
se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por atividades de 
origem antrópica direta ou indiretamente que afetem (BRASIL, 1986):

I. Saúde, segurança e o bem-estar da população.

II. A biota.

1.2 Fundamentos e métodos de planejamento
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III. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

IV. A qualidade dos recursos ambientais.

Segundo Dias (2011), o objetivo de uma gestão ambiental é 
conseguir que os efeitos ambientais não ultrapassem a capacidade 
de carga do meio onde se encontra a organização, ou seja, obter um 
desenvolvimento sustentável.

Para saber mais

Para todo empreendimento, privado ou público, que possui 
projetos ambientais ou Projetos Básicos Ambientais (PBA), são 
previstos estudos e o relatório ambiental solicitado pelo órgão 
responsável, visando aos projetos que busquem melhoria da 
área explorada pelo empreendimento.

Para que ocorra o efetivo SGA, é necessário que tenhamos 
conhecimento das diretrizes e normas legais para conduzir e avaliar 
o processo de gestão. Segundo Barbieri (2007), a gestão ambiental 
se restringe a seguir a legislação ambiental. Os fundamentos do 
SGA estão ligados às atividades administrativas e operacionais 
relacionadas aos problemas atuais ou aos problemas que podem 
surgir no decorrer da atividade realizada.

As regras para sua estruturação estão relacionadas à International 
Organization for Standardization (ISO). Através da ISO as empresas 
recebem certificações, ela é uma instituição formada por órgãos 
internacionais de normalização, constituída em 1947, com sede 
em Genebra, Suíça.

Além disso, ela visa facilitar as trocas de bens e serviços no 
mercado internacional, instituindo normas científicas, tecnológicas 
e produtivas (Figura 2.4). Quando se pensa nas normas que serão 
aplicadas, vale lembrar do objetivo de atuação na empresa, e 
com base nesta atuação verificar os requisitos normativos que 
direcionam o SGA.
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 2.4 | Estabelecimento do direcionamento das normas 
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Com base nas propostas do Strategic Advisory Group on 
Environment (SAGE) da ISO, que é o grupo estratégico do meio 
ambiente, foi criado um Comitê Técnico, em 1993, quando foi 
aprovada a elaboração da série 14000, que estabelece normas 
técnicas para gestão ambiental. 

A ISO 14000 possibilita a padronização de procedimentos de 
avaliação e sistematização de processos ambientais corretos no 
âmbito interno das empresas que tem validade universal (DIAS, 2011).

No Brasil, o único representante da ISO é a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), fundadora da ISO e reconhecida pelo 
governo brasileiro como Fórum Nacional de Normalização. As 
normas estabelecidas pelo ISO buscam estabelecer ferramentas e 
sistema para a administração ambiental de uma organização.
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O uso das normas ISO auxilia na imagem da empresa no mercado 
internacional, já que os padrões estabelecidos são os mesmos para 
todos. Como mecanismos de avaliação da condução das operações 
empresariais temos outras ferramentas e certificações além do ISO, 
que servem de sistemas para melhoramento ambiental, temos os 
selos verdes, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 
outras ferramentas para a gestão ambiental.

A respeito da série ISO 14000, sua primeira norma fixa instruções 
básicas a respeito do SGA. A série também trabalha com a parte 
de auditoria, rotulagem e performance do produto. O Quadro 2.1 
sintetiza as informações referentes à série ISO 14000.

Fonte: Moura (2008, p. 71).

Quadro 2.1 | Regras ISO

ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – Especificações

ISO 14004 Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais

SO 14010 Guias para Auditoria Ambiental – Diretrizes Gerais

ISO 14011 Diretrizes para Auditoria Ambiental e Procedimentos para Auditorias

ISO 14020 Rotulagem Ambiental – Princípios Básicos

ISO 14021 Rotulagem Ambiental – Termos e Definições

ISO 14022 Rotulagem Ambiental – Simbologia para Rótulos

ISO 14023 Rotulagem Ambiental – Testes de Metodologias para Verificação

ISO 14024 Rotulagem Ambiental – Guia para Certificação com Base em 
Análise Multicriterial 

ISO 14031 Avaliação da Performance Ambiental

ISO 14032 Avaliação da Performance Ambiental dos Sistemas de Operadores

ISO 14040 Análise do Ciclo de Vida – Princípios Gerais 

ISO 14041 Análise do Ciclo de Vida – Inventário

ISO 14042 Análise do Ciclo de Vida – Análise dos Impactos

ISO 14043 Análise do Ciclo de Vida – Migração dos Impactos

A respeito dos métodos para implantação do SGA, deve-se 
pensar se eles irão “atender ou não às necessidades do seu cliente” 
(MOURA, 2008, p. 23). Para se buscar melhoria no projeto/empresa 
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na área ambiental, o SGA sugere três grandes grupos de atividades 
que devem ser realizadas para sua implementação. São elas:

a) Análise da situação atual da empresa.

b) Estabelecimento de metas.

c) Estabelecimentos de métodos.

Para orientar a implementação do SGA, é necessário o uso de 
técnicas que visem maximizar e acelerar o processo de instalação, 
como o uso da técnica de qualidade total associada às normas do 
ISO 14001 (MOURA, 2008). 

Uma outra ferramenta importante para o gerenciamento e 
implantação do SGA é o ciclo PDCA, também conhecido como 
Ciclo de Deming, composto por quatro grandes passos: Plan 
(planejar), Do (realizar), Check (verificar) e Action (atuar para 
corrigir) e recomeçar um novo ciclo (MOURA, 2008). Esses passos 
auxiliam na fixação das políticas da empresa (Figura 2.5).

Figura 2.5 | PCDA
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Fonte: elaborada pela autora.
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Atividades de aprendizagem

1. Os impactos ambientais causados pelo homem estão intrinsicamente 
ligados ao uso dos recursos naturais para produzir bens e serviços entre 
outras situações. O SGA é organizado para minimizar os impactos causados 
no meio ambiente. Com base neste contexto, podemos afirmar que:
I. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis.
II. Os ciclos biogeoquímicos restabelecem fertilidade do solo.
III. O uso inadequado do solo pode acarretar infertilidade do solo. O solo e 
seus elementos são considerados recursos não renováveis.

Com base nas proposições, estão corretas:
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente a afirmativa III.
d) Somente as afirmativas I e II.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

2. O SGA, Sistema de Gerenciamento Ambiental, aplica-se a uma grande 
variedade de iniciativas relativas a qualquer tipo de problemas e impactos 
ambientais de origem antrópica ou não. Sobre esse tema, podemos afirmar 
que:
I. A interferência antrópica pode acarretar impactos ambientais.
II. Os impactos ambientais estão ligados às condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente.
III. O impacto ambiental, juntamente com os eventos naturais, pode 
acarretar degradação do meio.

Com base nas proposições, estão corretas:
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente a afirmativa III.
d) Somente as afirmativas I e II.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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Seção 2

Políticas públicas de incentivo

Introdução à seção

Para que a gestão ambiental ocorra é necessário que tenhamos 
o incentivo do governo para estimular a preservação e fixar regras 
que devem ser seguidas por todos os empreendimentos. Essas 
regras servem para normatizar o uso e o tipo de obras mitigadoras 
que devem ser organizadas. 

Elas são formuladas pela Política Nacional do Meio Ambiente ou 
PNMA (BRASIL, 1981), que tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental no país. O PNMA constituiu o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formado por órgãos 
e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios 
e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder 
público. O SISNAMA é constituído por:

I. Órgão superior: o Conselho de Governo.

II. Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar o Conselho 
do Governo.

III. Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência 
da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar 
e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente. 

IV. Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes 
–, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as 
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo 
com as respectivas competências.
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V. Órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle 
e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação.

VI. Órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis 
pelo controle e fiscalização dessas atividades em suas jurisdições. 
(BRASIL, 2004)

Nesta seção, trataremos um pouco sobre esses incentivos e 
políticas que regulamentam o SGA. 

2.1 Políticas públicas de incentivo

Quando falamos em políticas públicas, o que nos vem à cabeça 
é pensarmos na capacidade de gerenciamento do Estado para 
suprir as necessidades da população. O Estado é o maior exemplo 
de gestor e organizador das políticas públicas. Ele tem como função 
organizar e minimizar as diferenças socioeconômicas.

 A área de políticas públicas está associada à ciência política e 
à administração, já que ambas se preocupam com os processos e 
o gerenciamento de órgãos públicos e privados para o bem-estar 
dos indivíduos.

Podemos compreender as políticas públicas com três pontos de 
vistas distintos, são eles:

i) clássico: capacidade do estado gerir as necessidades dos 
cidadãos;

ii) força política nas decisões relevantes para os cidadãos;

iii) estudo do sistema de políticas financeiras, econômicas, 
tecnológicas, sociais ou ambientais.

Elas podem ser definidas como toda intervenção do Estado, 
em conjunto ou não com a sociedade. Visa-se à melhoria comum 
através de planejamentos e implementação de projetos que auxiliem 
e minimizem impactos para a sociedade e o meio ambiente. Sua 
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abrangência pode ser caracterizada quanto ao seu caráter público ou 
privado (o que será discutido nesta seção), bem como sua abrangência 
internacional, nacional, federal, estadual, municipal, entre outras. 

No Brasil, temos como marco, em relação às políticas públicas, 
a década de 1930. Neste período, mais de 70% da população vivia 
no campo e 30% residia no ambiente urbano. Com o período das 
migrações para a cidade (êxodo rural), as áreas urbanas começaram 
a crescer demasiadamente. Neste processo de êxodo, as áreas 
periféricas da cidade foram se tornando o local de moradia desses 
indivíduos oriundos do campo, já que em sua maioria não tinham 
capital suficiente e recursos para morar nas áreas centrais. Foi a 
partir deste momento que se tornou necessário pensar no uso e na 
ocupação do espaço urbano. O Estado foi o principal organizador e 
gestor a pensar nas políticas e formas de melhorar a qualidade de vida 
desta população.

Para saber mais

Ainda é visível que nem todas as cidades tiveram esse cuidado 
de gerenciar a sua organização. Hoje sabemos que as cidades 
possuem zoneamento e plano diretor para estabelecer e 
direcionar a forma que a cidade deve crescer e informar os 
locais direcionados para indústrias e áreas de moradia.

Em um contexto histórico, no período da migração, a economia, 
predominantemente agrícola, passou a ter outras influências 
econômicas, como o comércio e o surgimento das indústrias, o que 
fez com que o ambiente fosse ocupado de forma desorganizada e 
em algumas situações gerando riscos à vida e à saúde dos indivíduos, 
além dos problemas ao meio ambiente.

As indústrias eram instaladas sem necessitar de nenhum estudo 
para averiguar os tipos de impacto que poderiam ser causados ao 
meio ambiente. Por exemplo, em indústrias que geravam resíduos, 
estes eram despejados sem nenhum tipo de tratamento prévio e não 
havia uma fiscalização e uma regulamentação intensa para orientar 
e controlar esta prática, o que veio a ocorrer ao longo do tempo.



U2 - Gestão ambiental: políticas e incentivos58

Em um cenário internacional, tínhamos as conferências 
pressionando os países a pensarem na questão ambiental, como 
na poluição do ar, no uso de recursos naturais, entre vários outros 
pontos relevantes. 

Como vimos na Unidade 1, entre as primeiras conferências está a 
do Clube de Roma (1972), formado em 1968 com o objetivo de nortear 
o crescimento econômico das nações, o que acabou acarretando 
uma dicotomia entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Outra conferência foi a de Estocolmo (Suécia), em 1972, realizada 
pelas Nações Unidas que tinha como objetivo discutir problemas 
ambientais. Outro tema discutido foi a questão do desenvolvimento 
econômico de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

No contexto dessas conferências emerge o conceito de 
desenvolvimento sustentável, designado como ecodesenvolvimento 
na Conferência de Estocolmo. As premissas e uma definição mais 
elaborada de desenvolvimento sustentável foi apresentada pela 
Comissão Brundtland mais tarde. 

Na ECO92, tivemos a Agenda 21, a Declaração do Rio e a de 
princípios para a gestão sustentável das florestas. Neste momento, 
firma-se um compromisso com a conservação dos recursos 
naturais e o desenvolvimento econômico em nosso país. A 
declaração estabelece alguns princípios que contribuem para o 
direito internacional do meio ambiente. Com base na Agenda 21 
foram estabelecidos os pilares do desenvolvimento, são eles:

a) Pilar econômico: está pautado no desenvolvimento econômico 
e no setor energético. Na contextualização, observamos que países 
desenvolvidos fazem uso intenso de energia. Os investimentos 
voltados para a promoção das energias de origem renováveis são 
um dos elementos principais dentro deste pilar.

b) Pilar ambiental: é inspirado do relatório de Brundtland, voltado 
para preservação dos recursos naturais para atender às necessidades 
do presente e as futuras. Um dos principais problemas dentro deste 
pilar, além das mudanças climáticas, é o consumo de combustível 
de origem fóssil.
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c) Pilar social: por meio deste pilar verifica-se a redução 
da pobreza que é medida pelo acesso às energias, a Figura 2.6 
demonstra este fato.

Figura 2.6 | Elos de acesso à energia com o pilar social

Fonte: Lembo (2015, p. 142).

ODM Elo com acesso à energia

Erradicar a pobreza extrema e 
a fome

Possibilita o empreendedorismo e a geração de 
empregos; aumenta a produtividade industrial 
e o cultivo de alimentos a custos mais baixos.

Atingir o ensino básico 
fundamental

Cria um ambiente saudável e seguro para o 
aprendizado; facilita o acesso aos meios e 
equipamentos educacionais no lar e na escola.

Promover a igualdade entre 
os sexos e a autonomia das 
mulheres

Permite que meninas e mulheres gastem 
menos tempo na coleta de combustível; 
iluminação pública melhora a segurança 
das mulheres; iluminação do lar facilita o 
aprendizado doméstico.

Reduzir a mortalidade infantil Troca de combustível reduz a poluição interna 
do lar; possibilita melhor preparo dos alimen-
tos; ajuda a fornecer água limpa encanada.

Melhorar a saúde maternal Dá acesso a melhores instalações de 
assistência à saúde; reduz o trabalho manual 
das mulheres grávidas.

Combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras doenças

Facilita o acesso aos meios de educação 
em saúde; energia para desenvolvimento, 
produção e distribuição de remédios e vacinas.

Garantir a sustentabilidade 
ambiental

Reduz o uso de combustíveis tradicionais 
que contribuem para erosão, diminuição 
de fertilidade do solo, desmatamento e 
desertificação.

Estabelecer uma pareceria 
mundial para o desenvolvi-
mento

Promove o compartilhamento do 
conhecimento e ajuda a construir pontes entre 
países desenvolvidos, em desenvolvimento e 
menos desenvolvidos; aumenta a eficiência e 
eficácia do uso global dos recursos.

Questão para reflexão

Qual a importância do SGA para o desenvolvimento 
sustentável?
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A PNMA é bastante abrangente e pode ser entendida como um 
instrumento legal, técnico, científico, político e econômico voltado 
ao desenvolvimento sustentável. Segundo Trennpohl (2010), os 
princípios da PNMA são: 

I) Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
tendo em vista o uso coletivo.

II) Racionalização do uso do solo, águas subterrâneas, água e ar.

III) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais.

IV) Proteção dos ecossistemas.

V) Controle e zoneamento das atividades com alto potencial 
poluidor.

VI) Incentivos às pesquisas de tecnologias e proteção dos 
recursos.

VII) Acompanhamento da qualidade ambiental.

VIII) Recuperação de áreas degradadas.

IX) Proteção de áreas ameaçadas de degradação.

X) Educação ambiental da comunidade e nos níveis escolares.

Em sua gênese, as políticas públicas ambientais se preocupavam 
com a conservação, preservação e uso dos recursos naturais. 
Segundo Trennepohl (2010), a utilização das políticas públicas 
de maneira correta, aliada aos incentivos financeiros, possibilita a 
obtenção do crescimento econômico com baixo nível de emissões 
de carbono, por exemplo. O uso das políticas de forma geral visa ao 
equilíbrio entre os custos da poluição e de controle. 

Segundo Trennepohl (2011), na maioria das vezes, o interesse do 
empreendedor era apenas o custo/benefício, com os instrumentos 
e os incentivos públicos, a consciência ambiental passou a pesar 
o trinômio custo/benefício/meio ambiente, colocando as questões 
ambientais como elementos importantes.



U2 - Gestão ambiental: políticas e incentivos 61

As políticas públicas ambientais assumiram um papel primordial 
de proteger o meio ambiente, interagindo sua proteção aos 
demais objetivos da vida em sociedade, como forma, inclusive, de 
proporcionar qualidade de vida. Segundo Antunes (2013), a política 
ambiental é uma ação eminentemente executiva, muito embora 
não seja a ela limitada. 

Quando discutimos as questões ambientais, pensamos em 
como o Estado pode direcionar e conduzir meios para minimizar 
os impactos. Uma alternativa é direcionar, com uma política 
ambiental, a imposição de tributos ou concessão de subsídios. As 
políticas públicas ambientais podem regular atividades econômicas 
que tenham repercussão no meio ambiente. Abordando do ponto 
de vista tributário, um exemplo é a existência dos green taxis ou 
ecotaxation, tributos ecologicamente orientados, conforme 
Trennepohl (2011).

Os tributos orientam a decisão política, econômica e empresarial, 
de modo a tornar a opção ecologicamente mais adequada. No 
Brasil, é muito comum o emprego do ICMS ecológico visando 
destinar os recursos para o meio ambiente.

Dos tributos recolhidos pelo Estado, 25% são distribuídos aos 
municípios, de acordo com a Lei do Estado, segundo Trennepohl 
(2011), alguns recursos são repassados para demonstrar a 
preocupação com o meio ambiente. O ICMS Ecológico foi instituído 
pela Lei complementar 59/91 no Estado do Paraná, em que 5% 
do ICMS repassado seria destinado aos municípios que possuem 
Unidades de Conservação (UC) e mananciais de abastecimento. 

Em 1998 foi instituída a Lei nº 9.605/98 (BRASIL, 1998) que rege 
e regula as punições aos crimes relacionados ao meio ambiente, 
conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Para auxiliar na 
fiscalização, o Estado possui mecanismos de proteção ambiental, 
a saber:

a) Sanções penais;

b) Medidas administrativas;

c) Instrumentos econômicos.
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O Estado também apresenta incentivos fiscais para a adoção de 
medidas interventivas para implementação das políticas ambientais 
(TRENNEPOL, 2011), por exemplo:

i) Imposto de renda (IR) – Lei nº 5.106/66 (BRASIL, 1966) em que 
as pessoas físicas eram autorizadas a abater de suas declarações o 
que fosse direcionado para reflorestamento. Já as pessoas jurídicas 
poderiam ter 50% de desconto no valor do imposto. 

ii) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – Decreto federal 
nº 755/93, no qual as alíquotas eram diferenciadas para veículos 
movidos a gasolina e etanol. O objetivo era diminuir o uso de 
combustível de origem fóssil, contudo a iniciativa diminui a emissão 
de dióxido de carbono para o meio ambiente.

iii) Imposto Territorial Rural (ITR) Lei nº 9.393/96 (BRASIL, 1996) 
– isentou o pagamento de impostos para as áreas de reserva legal, 
áreas de preservação permanente (APP), áreas particulares do 
patrimônio nacional.

2.2 Políticas privadas 

As empresas privadas também são responsáveis pelo uso dos 
recursos naturais encontrados no meio ambiente. Segundo Dias (2011), 
esse papel de vilã vem diminuindo, pois as empresas que realmente 
causam impactos nocivos ao meio ambiente vêm se adequando e 
gerando tecnologias que minimizam os impactos causados.

Quando se utiliza os recursos naturais buscando a exploração 
privada, é necessário pensar em formas que minimizem os impactos 
que podem afetar várias pessoas.

Segundo Bechara (2009), as atividades e empreendimentos 
privados são obrigados à compensação prévia dos impactos 
ambientais. Vale ressaltar que as normas de empreendedorismos 
privados e públicos se submetem às mesmas exigências no que se 
refere à compensação ambiental.

As normas estabelecidas para as empresas privadas são em partes 
direcionadas pelos órgãos estatais (SEMA, SISNAMA, entre outros) e 
por órgãos internacionais de avaliação dos produtos (ISO 14000, 
selos ambientais, entre outros).
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Podemos listar alguns destes fatores externos que interferem nas 
políticas privadas das empresas e na implementação das atividades 
e projetos que devem ser realizados com a intenção de minimizar 
os impactos ambientais.

a) Estado: a influência do Estado em uma empresa privada 
regulamenta as legislações ambientais que esta deve seguir 
para realização das suas atividades. Dois métodos podem ser 
considerados, de acordo Dias (2011), no primeiro o governo 
estabelece a regulamentação do uso dos recursos naturais e 
no segundo é o uso de instrumentos econômicos, em que são 
cobradas taxas e impostos pelo uso desses bens.

b) A comunidade local: a comunidade onde estão inseridas 
as empresas/ indústrias, é importante, pois é a primeira a sentir o 
impacto das atividades realizadas.

c) Mercado: como discutido, normas dos mercados internacionais 
solicitam e exigem alguns selos para que as mercadorias apresentem 
a mesma qualidade e tenham condições de disputar em outros 
mercados.

d) Fornecedores: há uma série de empresas que são fornecedoras 
de outras, e é necessário ter um bom desempenho ambiental.

Atividades de aprendizagem

1. Com base nos princípios de sustentabilidade, foram estabelecidos os 
pilares do desenvolvimento sustentável, que são:
I. Pilar econômico está pautado no desenvolvimento econômico e no 
setor energético. 
II. Pilar ambiental envolve problemas desde mudanças climáticas até o 
consumo de combustível de origem fóssil.
III. Pilar social verifica a redução da pobreza. 

Com base nas proposições, estão corretas:
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente a afirmativa III.
d) Somente as afirmativas I e II.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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2. Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi implementada no 
Brasil como uma das respostas às conferências internacionais. A PNMA é 
bastante abrangente e pode ser entendida como um instrumento legal, 
técnico, científico, político e econômico voltado ao desenvolvimento 
sustentável. Entre os principais princípios da PNMA estão: 
I. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, tendo em 
vista o uso coletivo.
II. Racionalização do uso do solo, águas subterrâneas, água e ar.
III. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais.

Com base nas proposições, estão corretas:
a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente a afirmativa III.
d) Somente as afirmativas I e II.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Fique ligado

A política ambiental privada pode ser entendida como a declaração 
de uma organização, expondo suas intenções e princípios em relação 
ao desempenho ambiental. 

As políticas privadas são um dos incentivos do mercado para uso 
de tecnologias e processos mais coerentes, diminuindo o impacto ao 
meio ambiente. Juntas, essas políticas visam minimizar os impactos 
ao meio ambiente com regulamentações, restrições e punições que 
garantam o uso dos recursos naturais às demais gerações. 

As políticas para o gestor são fundamentais para o gerenciamento 
de projetos ambientais, já que ele estará executando e lidando com 
órgãos públicos e privados que exigem todas essas regulamentações. 
Para o gestor, é preciso, então, ter conhecimento dessas políticas 
para que possa procurar e direcionar seus esforços de forma correta 
e não ter prejuízos financeiros com a execução dos projetos de 
forma errônea.

Para concluir o estudo da unidade

Com base no que foi discutido nesta seção, podemos observar 
que tanto o Estado, empresas, quanto as organizações internacionais, 
organizam-se de forma a incentivar o uso de práticas sustentáveis e 
que busquem minimizar os impactos ao meio ambiente.
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O Estado regulamenta essas práticas através da sistematização 
de órgãos de fiscalização e de leis para norteá-las. As organizações 
internacionais cobram essas práticas através do mercado, impondo 
normas para aceitação dos produtos no mercado externo.

Em todas as áreas podemos verificar a importância e o apelo 
de conscientização do uso dos recursos naturais. As conferências 
foram uma forma de organizar o uso de práticas mais sustentáveis e 
contribuíram para consolidar tanto políticas públicas como privadas.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Observe a imagem:

Fonte: elaborada pela autora.

NÃO 
RENOVÁVEIS

RENOVÁVEIS

HÍDRICOS

BIOLÓGICOS

ENERGÉTICOS

ENERGÉTICOS

MINERAIS

RECURSOS 
NATURAIS

Com base na imagem, podemos concluir que:
I. Os recursos naturais são apenas renováveis.
II. Os recursos hídricos são considerados renováveis, pois o ciclo 
hidrológico é responsável pela circulação de água, fazendo a ciclagem 
natural deste recurso.
III. Os minerais são considerados não renováveis, pois o tempo geológico 
de formação dos minérios é muito longo e, na maioria das vezes, o homem 
não é capaz de visualizar estes processos.
IV. Os recursos energéticos podem ser classificados como renováveis, ou 
não, de acordo com o tipo de recursos naturais que será utilizado, por 
exemplo, água ou combustíveis fósseis.

Com base nas proposições, assinale a alternativa correta:
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
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2. Observe a imagem:

Fonte: elaborada pela autora.

Revisão inicial

Política ambiental

Comprometimento
coorporativo

Auditorias
ambientais

Controle
operacional

Manual de 
gerenciamento

ambiental

Registros

Revisões Organização 
pessoal

Levantamento da
legislação ambiental

Avaliação e registros
de efeitos

Objetivos e metas

Programa de
gerenciamento

ambiental

Com base na imagem, podemos concluir que:
a) A imagem demonstra a organização do processo de gestão ambiental. 
O primeiro passo é o comprometimento da instituição na realização do 
gerenciamento. A política ambiental serve para nortear a organização, 
controlar programas e todas as atividades necessárias para que ocorra 
o SGA.
b) A imagem é o exemplo de como ocorre o processo de licenciamento 
ambiental, sendo necessária a realização de auditorias e controle 
operacional das atividades que serão realizadas.
c) A imagem é o exemplo das organizações das políticas públicas na 
institucionalização das normas para licenciamento.
d) A figura demonstra a importância de seguir cada um destes passos para 
conseguir obter a licença ambiental.
e) A imagem serve como síntese do processo de auditoria ambiental.
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3. Com base nos pilares do desenvolvimento, observe:
I. Os pilares são: econômico, ambiental e social. O pilar econômico está 
pautado no desenvolvimento do setor enérgico.
Porque
II. O setor energético vem sendo um dos mais discutidos por conta dos 
recursos naturais não renováveis que são utilizados como fonte de energia. 

Com base nas proposições, podemos afirmar que: 
a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b) As asserções I e II são verdadeiras, e a II não é uma justificativa da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

4. Leia o trecho:
Em 1998 foi instituída a Lei nº 9.605 (BRASIL, 1998) que rege e regula as 
punições aos crimes relacionados ao meio ambiente, ficou conhecida 
como Lei dos Crimes Ambientais. Para auxiliar na fiscalização, o Estado 
possui mecanismos de proteção ambiental, estes são: , 

e                    .
Com base no contexto, assinale a alternativa correta:
a) Sanções penais, instrumentos administrativos e SGA.
b) SGA, licenciamento e RIMA.
c) Sanções penais, medidas administrativas e instrumentos econômicos.
d) SGA, medidas administrativas e instrumentos econômicos.
e) Medidas administrativas, EIA e RIMA.

5. As normas estabelecidas para as empresas privadas são em partes 
direcionadas pelos órgãos estatais (SEMA, SISNAMA, entre outros) e 
por órgãos internacionais de avaliação dos produtos (ISO 14000, selos 
ambientais, entre outros). Podemos listar alguns destes fatores externos 
que interferem nas políticas privadas das empresas:
I. Estado: regulamenta as legislações ambientais que deve seguir para 
realização das suas atividades. 
II. A comunidade local: é a primeira a sentir o impacto das atividades que 
são realizadas.
III. Mercado: as normas dos mercados internacionais solicitam e exigem 
alguns selos para que as mercadorias apresentem a mesma qualidade e 
tenham condições de disputar em outros mercados.
IV. Fornecedores: há uma série de empresas que são fornecedoras de 
outras, e é necessário ter um bom desempenho ambiental.
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Com base nas proposições, assinale a alternativa correta:
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
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Unidade 3

Economia Ambiental

Nesta unidade, o objetivo é conhecer as principais teorias da 
economia ambiental, assim como alguns dos modelos dentro 
da gestão dos recursos naturais. Serão abordados temas como 
incentivos econômicos, economia sustentável e otimização no 
uso de recursos. Espera-se que o aluno seja capaz de compreender 
os princípios básicos e as principais aplicações na área.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, abordaremos alguns dos conceitos fundamentais da 
economia ambiental, enfocando a história desta disciplina e algumas das 
discussões que se encontram no centro das relações entre mercado e 
meio ambiente. 

Seção 1 | História e conceitos importantes para a economia ambiental

Esta seção trata das principais aplicações de alguns dos modelos e 
teoremas dentro da economia ambiental. 

Seção 2 | Instrumentos e modelos fundamentais em economia ambiental

Bruno José Rodrigues Frank





Introdução à unidade

Um dos desafios das ciências ambientais é proteger e preservar/
conservar os recursos do planeta, ao mesmo tempo em que ele se 
desenvolve economicamente. Existe um trade-off entre qualidade 
ambiental e desenvolvimento econômico. Isso ocorre quando 
existem conflitos de escolha. Diz-se que há um trade-off quando 
uma determinada ação, que visa resolver um problema, acaba 
acarretando outro. Esta situação implica uma escolha: impostos 
mais baixos para indústrias poluentes podem atrair empregos para 
uma cidade, mas, com certeza, também, implicam em maiores 
custos ambientais, ou seja, existe um trade-off entre qualidade 
ambiental e desenvolvimento econômico. 

A teoria econômica é interessante, pois procura explicar de 
maneira lógica o que é observado no mundo real e com a aplicação 
dela, também, podemos analisar problemas ambientais.

Mercados são imperfeitos por sua natureza e o debate em torno 
não só de sua compreensão como das soluções para a resolução das 
chamadas falhas de mercado variam enormemente nas discussões 
de economistas. Nesta unidade, assumiremos que as falhas de 
mercado, no sentido de geração de resíduos nos processos de 
consumo ou produção, podem ser remediadas via políticas públicas 
ou técnicas de gerenciamento ambiental e regulamentações para 
empresas e consumidores.

A economia ambiental lida, assim, com as expectativas e 
procura explicar questões como: qual nível de qualidade ambiental 
é aceitável? Ou que níveis de intervenção governamental ou 
regulamentações são necessários para a preservação/conservação 
de recursos naturais não renováveis?

O campo da economia que aplica as teorias econômicas 
aos problemas ambientais e ao manejo ambiental é chamado 
de economia ambiental (OLIVEIRA, 2005). Colocada de outra 
forma, é uma área da ciência econômica que estuda os impactos 
econômicos de políticas ambientais. 
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Os economistas que atuam nessa área desenvolvem estudos 
a fim de determinar os efeitos da relação entre meio ambiente e 
mercados e procuram desenhar os melhores arranjos em termos 
de propostas e intervenções. 
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Seção 1

História e conceitos importantes para a economia 
ambiental
Introdução à seção

A relação entre economia e meio ambiente vem desde os autores 
clássicos da economia como Condorcet e Adam Smith (SANDMO, 
2015). A preocupação com os efeitos ambientais das atividades 
econômicas e a relação entre a alocação eficiente dos recursos 
naturais foi objeto de estudo e de políticas de uso e preservação 
ao longo da história. Nesta seção, apresentaremos alguns dos 
conceitos mais importantes da economia e sua aplicação para a 
economia ambiental. De acordo com Loyola (1997, p. 5-6), os 
economistas ambientais: 

Diferencia-se da economia ambiental a chamada economia 
ecológica, outro campo de estudo que se desvinculou da disciplina 
original nos anos 1990 (século XX) e possui uma maior abrangência 
e afinidade com a ecologia (LOYOLA, 1997). 

Alguns autores vão mais longe ao considerar a economia como a 
ciência da escassez, portanto, dedicaremos uma boa parte de nossa 
seção discutindo o papel da escassez e principalmente da escassez 
dos recursos e os desdobramentos para a economia ambiental. 

De acordo com o economista Thomas Sowell (2007, p. 62), 
“Muitos dos princípios de economia são óbvios, mas as implicações 
resultantes delas não”. Neste sentido, a economia ambiental 
procurou, ao longo de sua história recente, conciliar a teoria 

[...] têm inicialmente formulado propostas baseadas 
nas políticas de controle e posteriormente de 
desenvolvimento tecnológico. Quanto ao problema do 
controle ambiental, a ideia básica é o reconhecimento de 
que o mercado se tem visto na impossibilidade de poder 
controlar os problemas ambientais porque não é capaz 
de internalizar os custos ambientais.
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econômica e alguns de seus princípios mais importantes (e suas 
diferentes linhas) com a questão ambiental (ver subtítulo 1.1).  Em 
linhas gerais, é necessário saber lidar com os impactos ambientais das 
atividades econômicas (externalidades negativas, ver subtítulo 1.4).  

1.1 Uma breve história da economia ambiental

É no rastro da crise ambiental dos anos 1960 que surgem os 
primeiros estudos focados no mau uso dos recursos ambientais. 
Recebeu grande parte de seu aporte da aplicação das teorias de 
bem-estar econômico e da economia neoclássica. 

Outras subáreas da economia, como a economia dos recursos 
e a economia agrária contribuíram fortemente para a consolidação 
da disciplina. Parte de suas teorias foi aplicada em muitas cidades 
europeias através do uso de teorias econômicas e a elaboração de 
modelos para o controle da poluição do ar (LOYOLA, 1997). 

De acordo com alguns autores, a economia ambiental possuiu 
raízes na economia clássica (SANDMO, 2015) com Condorcet 
e o papel das externalidades negativas. Uma vez que existiam 
preocupações com a produção de comida (Malthus), produtividade 
da terra (Ricardo), o fim dos estoques de carvão (Jevons), a teoria 
dos recursos esgotáveis (Gray, Hotelling) e as externalidades e a 
taxação ambiental (Pigou). 

O desenvolvimento do campo da economia ambiental é 
dominado por três temas: (1) análise do custo-benefício (aplicado 
a projetos de investimento com custos ambientais); (2) teorias de 
políticas ambientais que procuram avaliar, comparar e desenvolver 
alguns instrumentos de políticas ambientais; (3) a questão da 
escassez dos recursos e o crescimento econômico (BERGH, 2009).

No Brasil, a área de atuação da economia ambiental ou economia 
do meio ambiente possui um campo fértil que vem sendo explorado 
nos últimos anos, seja na forma de consultorias ambientais, de 
pesquisas acadêmicas ou constituídas de um corpo teórico e 
disciplinar ensinado em cursos de graduação e pós-graduação. 
Alguns economistas ambientais são também conhecidos como 
ecoeconomistas. 
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1.2 Recursos naturais

O entendimento puramente econômico dos recursos pode ser 
diferente do de outras áreas do conhecimento. Um recurso, para 
ser econômico, deve ser capaz de produzir alguma coisa. Para a 
economia ambiental, o entendimento do recurso ecônomico como 
um recurso natural dá-se da mesma forma, em outras palavras, está 
sujeito ao primeiro princípio da economia, a escassez.

Fonte: Barbieri (2007, p. 9). 

Figura 3.1 | Tipos de recursos naturais

Recursos naturais

Renováveis Renováveis/não renováveis Não renováveis

Não se alteram 
com o uso

(energia direta 
solar, ventos, 

marés)

Alteram-se com 
o uso

esgotam-se, 
mantêm-se 

ou aumentam 
(colheita anual, 

rebanhos, 
animais 

selvagens, 
cardumes, 

lenha, madeira, 
solo)

Alteram-se com o uso
(ar, água, espaço, beleza 

cênica, navegabilidade dos 
rios e lagos, polinização, 

assimilação de poluentes, 
ciclo dos nutrientes, 

regulação do clima, retenção 
de sedimentos, filtro solar, 
biodiversidade, controle 

natural de pragas e outros 
serviços ambientais)

Esgotáveis, 
mas podem ser 
reutilizados e 

reciclados
(areia, argila, 

granito, metais)

Esgotam-se com 
o uso

(petróleo, carvão 
mineral, gás 

natural, energia 
nuclear)

Assim, os recursos naturais podem ser classificados em a) 
renováveis (água, solo, ar, florestas); b) reprodutíveis, que podem 
ser transformados em outros (aço, vidro); e c) exauríveis ou não 
renováveis (petróleo e gás natural). 

Um recurso natural torna-se econômico e pode ser incorporado 
nas cadeias de produção do mercado na medida em que pode ser 
transformado. Nos dizeres de Romeiro (2003, p. 1 apud SANTOS, 
2016, p. 3):
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Os recursos naturais sempre estiveram presentes nas 
discussões acerca das atividades produtivas e em 
particular sobre os modos de produção. A posição 
ocupada pela natureza dentro da discussão econômica 
se dá basicamente em razão da forma como os recursos 
naturais são alocados no processo produtivo, ou seja, a 
questão ambiental sempre foi um problema, em última 
instância, de alocação intertemporal de recursos entre 
consumo e investimento.

Recursos são escassos e os meios de alocação destes variam 
para cada escola do pensamento econômico. Uma vez que a 
escassez é o objeto de estudo da economia, um recurso natural 
torna-se escasso quando existe em quantidade limitada.

1.3 Escassez e incentivos econômicos

Os princípios básicos de economia se aplicam a diferentes eras e 
a diferentes regimes econômicos e uma das maneiras de entender 
é em termos dos “incentivos que elas criam” ao invés dos objetivos 
que elas procuram. Uma vez que a economia trata do estudo de 
causa e efeito entre seres humanos, ela inevitavelmente lida com 
os incentivos e suas consequências. O primeiro e mais fundamental 
princípio da economia é o da escassez. 

Isto implica também a produção a partir de recursos escassos 
que possuem usos alternativos. Em um exemplo prático, o petróleo 
pode ser usado para produção de combustível ou de plástico e os 
produtores competem por esses recursos. A competição pelos 
recursos é inerente a qualquer sistema econômico ou político. 

A economia enquanto ciência da escassez estuda a causa 
e o efeito entre os seres humanos, lidando em grande medida 
com incentivos e suas consequências. Por esta razão, "pode 
levar a conclusões radicalmente diferentes daquelas alcançadas 
por pessoas que pensam somente em termos de objetivos e 
desejabilidade” (SOWELL, 2007, p. 70-71), isso ajuda a compreender 
determinadas escolhas.

Uma forma de se pensar sobre custos e escassez de recursos 
é compreendê-la como uma extensão de outros recursos que 
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também são escassos a nível pessoal, como o tempo. De acordo 
com o economista Thomas Sowell (2007, p. 23):

Os verdadeiros custos da construção de uma ponte 
equivalem às outras coisas que poderiam ser construídas 
com o mesmo trabalho e material. Isso também é 
verdadeiro a nível pessoal, mesmo quando não há 
dinheiro envolvido. O custo de se assistir a uma série de 
TV ou a uma novela é o valor das outras coisas que você 
poderia realizar naquele mesmo tempo.

Os economistas adoram incentivos. Adoram bolá-los 
e pô-los em prática, estudá-los e brincar com eles. O 
economista-padrão acredita que o mundo ainda não 
inventou um problema cuja solução ele não possa 
inventar, desde que lhe seja dado carta branca para 
elaborar um esquema de incentivo apropriado. Essa 
solução nem sempre é bonita – ela pode incluir a coação 

A forma como são alocados, ou seja, utilizados pela indústria 
de transformação ou preservados como fonte renovável ou então 
até reciclados, são assuntos ligados à discussão econômica e se 
estendem também para a discussão ambiental. A melhor forma 
conhecida de alocação de recursos escassos são os mercados 
guiados por preços, no entanto, mercados não conseguem lidar 
com alguns dos efeitos indesejados produzidos dentro de suas 
cadeias produtivas, a isso se dá o nome de falhas de mercado e 
externalidades negativas (analisadas na Seção 1.3). O comportamento 
de indivíduos e agentes econômicos é guiado em grande medida 
por incentivos. O que seriam estes incentivos? 

Podemos dizer que passamos a vida toda reagindo a incentivos, 
principalmente a nível individual. Um exemplo: quando você 
remunera alguém por seu bom desempenho escolar, na prática 
você está usando o dinheiro como forma de incentivo. O mesmo 
pode ocorrer quando você retira a “mesada” por conta de más notas. 
Ao fazer isso, saiba que está lidando com um conceito fundamental 
em economia, o dos incentivos e suas consequências. De acordo 
com Levitt e Dubner (2012, p. 30): 



U3 - Economia Ambiental80

ou multas exorbitantes, bem como a violação de direitos 
civis –, mas o problema com certeza será resolvido. 
Um incentivo é uma bala, uma alavanca, uma chave: 
geralmente um objeto pequeno com incrível poder de 
alterar uma situação.

Basicamente existem três tipos de incentivos (LEVITT; DUBNER, 
2012): econômico, social e moral. É comum que um sistema de 
incentivos inclua esses três tipos. O aumento do custo do cigarro 
é um exemplo de incentivo econômico para que as pessoas não 
fumem cigarro. A proibição do fumo em lugares fechados é outra 
forma de incentivo (no caso, incentivo social). Adicione a esta 
equação uma possível ligação entre o comércio de cigarros e o 
terrorismo, ou a mão de obra escrava, por exemplo. Você fumaria 
um cigarro sabendo disso? Trata-se do incentivo moral.

Outro fator importante é saber que todo incentivo tem seu 
lado negativo. Você pode pagar cinco reais para cada doador de 
sangue, o que é um incentivo razoável para preencher os estoques. 
No entanto, caso coloque um incentivo muito alto, como cinco mil 
reais, muitas pessoas irão burlar o sistema doando mais de uma vez.

1.4 O problema dos recursos comuns

E se você conseguisse pegar carona no sucesso econômico 
dos outros, quase que exclusivamente sem pagar nenhum custo 
(esforço, por exemplo), em outras palavras, usufruir de um bem 
sem pagar por ele? Esta questão exemplifica perfeitamente o 
comportamento de um free-rider. E é fundamental para a discussão 
a respeito do problema da tragédia dos comuns. 

Fonte: <https://goo.gl/LVzhXA>. Acesso em: 30 jan. 2017.

Figura 3.2 | O problema do free-rider ou das caronas ilustrado 
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Nem sempre a pessoa (ou a empresa) irá agir de acordo com o 
interesse do meio ambiente. Uma das razões para isso é conhecida 
como Tragédia dos comuns. Esse nome foi dado pelo ecologista 
Garrett Hardin (1968) a uma obra de mesmo nome.  

A tragédia dos comuns ocorre, em linhas gerais, quando um 
recurso em um sistema depende de outro, os usuários desses 
recursos agem de forma indepentende, de acordo com os seus 
próprios interesses, contra o bem da coletividade.

Um recurso comum é aquele que é acessível a todos com 
interesse em obter o benefício gerado por ele. Em outras palavras, 
não se pode controlar quem usa ou não esse bem, e o uso desse 
bem pode impedir que outros tenham acesso a ele (BELCHIOR, 1987). 

A tragédia aqui é que as pessoas respondem mais pelos 
benefícios próprios do que pelo beneficio dos bens comuns. Em 
outras palavras, sem algum gerenciamento ou controle todos 
os recursos naturais serão tratados como bens comuns e serão 
invariavelmente destruídos. 

Questão para reflexão

Você consegue imaginar alternativas de gestão para os bens 
comuns?

1.5 Externalidades positivas e negativas

É sabido que no processo de criação do papel ocorre a produção 
de um subproduto: a dioxina. Esta substância, quando entra em 
contato com o meio ambiente, aumenta o risco de câncer e outros 
problemas relacionados à saúde humana. Assim, a liberação dessa 
substância representa um problema para a sociedade (MANKIW, 
2009), a isto chamamos de externalidade. 

Mercados são muito bons para a alocação dos recursos 
escassos, mas não são ideais (ou não conseguem ser muito bons) 
ao lidarem com externalidades, como a descrita anteriormente. Por 
isso, muitos defendem a ação (ou intermediação) do Estado para 
lidar com externalidade negativas (consideradas como falhas de 
mercado). Alguns exemplos:
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• A fumaça emitida pelos escapamentos dos carros 
gera externalidades negativas porque outras pessoas 
são obrigadas a respirar o ar poluído. Como resultado 
dessas externalidades, os motoristas tendem a se 
tornar grandes poluidores. O governo federal procura 
resolver esse problema estabelecendo padrões de 
emissão para os carros. Além disso, tributa a gasolina 
para diminuir o tempo que as pessoas passam 
dirigindo, reduzindo, assim, o uso do carro. 

• A restauração de imóveis antigos produz uma 
externalidade positiva porque as pessoas que passam 
por eles podem desfrutar da beleza e do senso 
histórico que essas construções proporcionam. 
Os proprietários dos imóveis não obtêm nenhum 
benefício de sua restauração e, por isso, tendem 
a demolir rapidamente as construções antigas. 
Muitos governos locais reagem a isso controlando a 
demolição de construções históricas e oferecendo 
isenções fiscais aos proprietários que as restaurarem. 
(MANKIW, 2009, p. 204)

Em outras palavras, uma externalidade é um custo indireto que 
normalmente não é contabilizado nas análises de custo-benefício 
de produtores e consumidores. São custos que não aparecem no 
produto final. Poluição do ar, poluição sonora ou efeitos indiretos 
de agrotóxicos são alguns exemplos, assim como o são melhorias 
alimentares ou cidades limpas. Uma externalidade pode ser 
positiva ou negativa. Quantificar uma externalidade, ou os efeitos 
de uma externalidade, é muito difícil. Por exemplo, qual o custo da 
poluição? Ou então, quem deveria pagar por estes custos?

Na Figura 3.3, podemos verificar que o custo da produção 
do alumínio para a sociedade é maior do que o custo para os 
produtores, ou seja, para cada unidade de alumínio produzido, 
o custo social “[...] inclui os custos privados para os produtores 
mais os custos das pessoas afetadas adversamente pela poluição” 
(MANKIW, 2009, p. 206). Fica claro (Figura 3.3) que a presença de 
uma externalidade negativa, como a poluição, o custo social do 
bem excede o custo privado. Q-ótima (quant. ideal) é menor que 
Q-mercado (quant. de equilibrio).
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Fonte: Mankiw (2009, p. 218). 

Figura 3.3 | Poluição e ótimo social
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Enquanto algumas atividades econômicas geram custos a 
terceiros, outras geram benefícios. Uma população instruída, 
por exemplo, pode levar a um governo melhor. Por isso todas as 
atividades podem ser subsidiadas. Observe no exemplo da Figura 3.4 
os efeitos do preço da educação sobre o valor social. 

Fonte: Mankiw (2009, p. 219).

Figura 3.4 | Exemplo de uma externalidade positiva. O caso do preço da educação
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Para lidar com as externalidades negativas, o instrumento mais 
comum é o da taxação. Ainda, segundo o exemplo da produção 
de alumínio, porque não taxar a tonelada de alumínio produzida? 
(Figura 3.3). Uma política como essa serviria como um incentivo para 
a internalização de uma externalidade, que significa a “[...] alteração 
dos incentivos de maneira que as pessoas levem em consideração 
os efeitos externos de suas ações” (MANKIW, 2009 p. 207). 

Para saber mais

Sustentabilidade econômica e ambiental

Como uma comunidade ou uma empresa pode ser rentável 
economicamente ao mesmo tempo em que é sustentável 
ambientalmente? Graças às novas tecnologias e aos 
processos de produção limpa, muitas indústrias conseguem 
competir sem a geração de uma grande quantidade de 
resíduos tóxicos no ambiente. À essa capacidade de 
equilíbrio entre lucratividade e meio ambiente dá-se o nome 
de sustentabilidade econômica e ambiental.

Para conhecer mais acesse:

Disponível em: <http://www.teraambiental.com.br/
blog-da-tera-ambiental/sustentabilidade-economica-e-
ambiental-por-que-elas-devem-seguir-juntas>. Acesso 
em: 4 jan. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. O que é uma externalidade negativa? E por que a poluição do ar pode 
ser entendida como uma?

2. Assinale a alternativa que não é uma externalidade negativa.
a) Morte de peixes por contaminação por produtos químicos por conta de 
adubação química.
b) Geração de ruído por conta de um centro de treinamento de cães.
c) O efeito do aumento dos níveis de instrução na melhoria da sociedade.
d) A poluição do lençol freático por conta de atividades agrícolas.
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Seção 2

Instrumentos e modelos fundamentais em 
economia ambiental

Introdução à seção

Problemas ambientais estão ligados ao funcionamento de 
mercados e as decisões tomadas por consumidores e empresas 
afetam o equilíbrio ambiental através da produção de resíduos que 
não são incorporados naturalmente nas cadeias produtivas. 

Em muitos casos, existem vantagens econômicas para empresas 
ou indivíduos na poluição ou na ausência de instrumentos de 
controles de atividades de grande impacto ambiental; o que pode 
levar a uma alocação imperfeita das externalidades negativas. E 
caso o custo do controle da poluição seja demasiado alto, a fim de 
inferir nos lucros, a empresa tem incentivos para procurar outras 
localidades ou até para agir fora da lei. 

Fonte: Oliveira (2005, p. 530). 

Figura 3.5 | Exemplo das relações entre produção, consumo e resíduos. Modelo 
simplificado
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A questão reside em encontrar uma sintonia fina entre esses 
conflitos. É neste sentido que o corpo teórico da economia ambiental 
desenvolveu instrumentos e modelos para lidar com esses conflitos. 
Nesta seção, procuraremos delinear os principais tipos de modelos 
de crescimento econômico e algumas das políticas públicas e 
teorias ligadas à gestão de recursos naturais e efeitos adversos da 
produção econômica, como poluição e resíduos.

2.1 Modelos de crescimento econômico: fluxo 
circular e balanço de materiais

Em uma economia capitalista, os mercados são coordenados por 
preços (que transmitem informação à toda cadeia produtiva) e os 
problemas ambientais estão ligados ao funcionamento dos mercados 
(decisões tomadas por consumidores e empresas). Existem diversos 
modelos de crescimento econômico, aqui trabalhamos os modelos 
mais comuns: modelo de fluxo circular e o modelo de balanço de 
materiais, a resposta ambiental ao modelo circular. 

A fim de compreender o modelo circular, é necessário 
compreender dois conceitos centrais na economia, os conceitos 
de oferta e demanda. Define-se oferta como:

[...] a quantidade que um vendedor ou grupo de 
vendedores está disposto a oferecer durante certo 
tempo, em determinado mercado e a determinado [...] 
preço. A quantidade que oferece um vendedor é a oferta 
individual e a que oferecem todos os vendedores em 
conjunto é a oferta total ou coletiva. (BELCHIOR, 1987, 
p. 264)

Já a procura ou a demanda pode ser definida como um quadro “[...] 
que indica as várias quantidades de um produto que um consumidor 
estaria disposto e apto a comprar a um preço específico, em um 
conjunto de preços possíveis, durante um determinado período de 
tempo” (BELCHIOR, 1987, p. 292). 

O modelo de fluxo circular é influenciado por diversos fatores 
como demografia, renda, entre outros. Como vocês podem 
observar, o modelo de fluxo circular não detalha a relação entre 
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mercado e meio ambiente, apenas o funcionamento básico de um 
sistema econômico.

Fonte: <https://goo.gl/XCCLWB>. Acesso em: 1 fev. 2017.

Figura 3.6 | Exemplo do modelo de fluxo circular
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Uma  relação entre atividade econômica e meio natural é 
apresentada  no modelo de balanço de materiais. Este modelo 
tem como base a primeira e a segunda leis da termodinâmica. Na 
primeira lei, matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas. 
Aplicada ao modelo de balanço de materiais, significa que, no longo 
prazo, a energia e os materiais extraídos da natureza devem ser 
iguais ao fluxo de resíduos gerados para a natureza. 

Fonte: Callan e Thomas (2012, p. 32).

Figura 3.7 | Exemplo de um modelo de fluxo de balanço de materiais
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No entanto, a segunda lei da termodinâmica nos diz que a 
capacidade da natureza para converter matéria é limitada. De acordo 
com Callan e Thomas (2012, p. 17-18):

Essas leis científicas que apoiam o modelo do balanço de 
materiais trazem importantes informações práticas para a 
sociedade. Primeiro, precisamos reconhecer que todo e 
qualquer recurso transformado pela atividade econômica 
termina em resíduo e tem potencial para degradar o 
meio ambiente. O processo pode ser retardado por meio 
da recuperação de materiais, mas não interrompido. 
Segundo, que a habilidade da natureza em converter 
recursos em outras formas  de matéria e energia é 
limitada.

Em suma, o modelo de balanço mostra que os recursos extraídos 
inevitavelmente voltam na forma de resíduos. Muitas teorias e 
modelos em economia ambiental possuem o modelo de balanço 
de materiais como base e nas ciências ambientais é parte importante 
da discussão a respeito de sustentabilidade. 

2.2 Importância econômica do meio ambiente

Gastos do governo norte-americano apenas com o controle da 
poluição do ar, no ano de 1990, foram equivalentes a 115 bilhões 
de dólares, ou 2 % do PIB (BOTKIN; KELLER, 2011, p. 578). Esses 
números podem nos dar uma dimensão da importância econômica 
do meio ambiente.

Questões como essas suscitam discussões acaloradas que, 
como vimos na Unidade 1 (Temas fundamentais das ciências 
ambientais) deste material, estão dentro da ciência e dos valores. Vale 
à pena, em nome da maximização dos lucros, a destruição de um 
ecossistema? E se estes ecossistemas puderem ser manejados de 
maneira sustentável, de forma a garantir a continuidade econômica 
da exploração deste bem no futuro? 

Essas questões se tornam centrais para governos e empresas 
privadas compreenderem que irão pagar o custo das políticas 
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ambientais. Independentemente da forma de cobrança, fica claro 
que é a sociedade, ou, em muitos casos, os consumidores e 
contribuintes, que pagará essa conta, seja via impostos (no caso de 
políticas públicas, por exemeplo), ou via preços mais altos (no caso 
dos consumidores). 

Atingir um nível de qualidade ambiental aceitável é ser 
considerado um dos principais objetivos na economia ambiental. 
Qualidade ambiental aqui é entendida como uma “[...] redução da 
contaminação antropogênica a um nível que seja aceitável pela 
sociedade” (CALLAN; THOMAS, 2012, p. 23).  A decisão do que é 
aceitável é o papel da análise nas teorias econômicas. 

Questão para reflexão

Quem você acha que deveria estabelecer os padrões de 
qualidade ambiental aceitáveis? O Estado ou a comunidade 
científica? Ou os dois?

2.3 Teorema de Coase

Muitas companhias estão direcionadas à obtenção do lucro 
(objetivo fundamental) e não necessariamente preocupadas com 
a eficiência ambiental. Então, como podemos fazer com que 
uma companhia poluente reduza suas emissões para um nível 
considerado ótimo?

Uma das respostas veio com o Teorema de Coase. Baseado em 
um consagrado artigo de Ronald Coase, prêmio Nobel da Economia, 
parte do princípio de que os direitos de propriedade e de poluição 
devem ser bem definidos.

Em linhas gerais, o Teorema de Coase prega que os “[...] direitos 
de emissão de externalidades são adequadamente definidos e não 
há custos de transação entre as partes” (OLIVEIRA, 2005, p. 533). Isto 
ocorreria, pois a negociação entre as partes leva a um nível ótimo de 
emissão destas externalidades (como a poluição). 
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Reside assim, em definir a quem pertence o direito à poluição. 
Em um exemplo simples: imagine um conflito entre uma companhia 
química e uma companhia pesqueira a respeito da água limpa em 
um lago. Quem tem direito à água limpa do lago, a companhia 
pesqueira ou a companhia química? 

Imagine que é a companhia pesqueira que recebe esse direito. 
Neste sentido, a companhia pesqueira só permitiria que a companhia 
química emitisse um determinado nível de poluição, caso a primeira 
fosse compensada financeiramente pelas perdas por conta da 
poluição (OLIVEIRA, 2005). 

De acordo com Roberto Oliveira (2005, p. 533, grifo nosso), o 
Teorema de Coase sugere que:

Os problemas envolvendo poluição podem ser 
facilmente resolvidos desde que seja claramente definido 
a quem pertence o direito sobre a emissão da poluição. 
Na maioria dos casos que envolvem poluição, todavia, a 
aplicação desse princípio é praticamente impossível. Isso 
acontece porque a poluição costuma ter um caráter de 
bem público, ou, melhor dizendo, de mal público.

O apontamento feito pelo autor é relevante, uma vez que um 
bem público tem como característica o fato de que seu consumo 
por parte de uma pessoa não reduz a quantidade disponível para 
outras (o pôr do sol, por exemplo). Nas situações descritas, essa 
relação não é percebida, por isso o Teorema de Coase pode se 
tornar inválido. E se substituirmos uma companhia pesqueira por 
dez companhias pesqueiras? 

Os agentes privados nem sempre conseguem chegar a uma 
solução para os problemas causados por externalidades. Aqui 
entramos em uma das maiores críticas ao Teorema de Coase e 
trata-se do problema dos custos de transição, que são aqueles 
em que as partes que incorrem no processo (no exemplo das 
dez companhias pesqueiras) de efetivação de uma negociação: 
advogados, burocracia, tempo e dinheiro. As companhias poderiam 
simplesmente deixar de procurar uma solução para o problema, 
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2.4  Políticas públicas para as externalidades 
negativas e a taxa pigouviana

Como vimos na seção anterior, nem sempre as soluções 
privadas funcionam e o Estado pode, através de políticas públicas, 
lidar com as externalidades negativas que causam danos ao meio 
ambiente. É interessante notar que as políticas públicas para 
as externalidades negativas lidam com os conceitos estudados 
nas seções anteriores, tais como externalidades, escassez e os 
incentivos.  

Existem critérios fundamentalmente econômicos para a 
avaliação de políticas públicas, o de eficiência alocativa e o de 
custo-efetividade (CALLAN; THOMAS, 2012). Eficiência alocativa 
requer que os recursos sejam alocados (por ou dispor algo em 
algum lugar) à medida que os benefícios adicionais à sociedade 
se igualam aos custos adicionais. Já o custo-efetividade requer 
que a menor quantidade possível de recursos seja utilizada para se 
alcançar um objetivo. 

Políticas públicas, regulamentações e leis ambientais devem ser 
analisadas levando em consideração esses dois conceitos e, em 
muitos casos, os critérios são deliberados na forma de lei.

Um dos instrumentos mais usuais de política pública é o da 
regulamentação. Um governo pode solucionar uma externalidade 
negativa, como o lançamento de resíduos químicos no solo ou a 
poluição das águas, simplesmente proibindo tais atividades ou a 
comercialização do produto final.  

pois os custos de transição são muito altos, “[...] em exemplos 
mais realistas, os custos de transação não são as despesas com o 
tradutor, mas com os advogados necessários para redigir e aplicar 
os contratos” (MANKIW, 2009, p. 211).
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Figura 3.8 | Alguns exemplos de abordagens para políticas e mecanismos de 
gestão. Note o papel dos incentivos em cada um dos instrumentos

Fonte: Botkin e Keller (2011, p. 588). 

No entanto, a forma de regulamentação mais comum são as 
agências reguladoras, que criarão normas e aplicarão multas a 
empresas e indivíduos de forma a atenuar ou eliminar os efeitos das 
externalidades negativas. São exemplos de agências de regulação: 
Agência Nacional das Águas (ANA) ou a Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária (ANVISA), entre outras. Os regulamentos ambientais 
aplicados podem variar bastante, como a definição de níveis máximos 
de emissão de poluentes até a exigência de uso de tecnologias 
alternativas que gerem um número menor de externalidades negativas. 

Figura 3.9 | Exemplo de impostos corretivos x licenças de poluição. Influência das 
ideias de Pigou
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Fonte: Mankiw (2009, p. 225). 
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Outra política pública importante é a chamada taxa de Pigou, 
nome dado em homenagem ao economista Arthur Pigou (1877-
1959). Em resumo, “[...] os impostos de Pigou cobram um preço 
pelo direito de poluir. Assim como os mercados alocam bens aos 
compradores que lhes atribuem maior valor, os impostos de Pigou 
alocam a poluição às fábricas que enfrentam os maiores custos para 
reduzi-la” (MANKIW, 2009, p. 215). 

A taxa, ao contrário da regulamentação em que o governo, 
através de agências, ou não procura definir os limites de poluição, 
ou aplicar multas ambientais, pode tributar em um determinado 
valor, cada fábrica por tonelada de poluição emitida. Por isso, 
economistas costumam preferir a taxa de Pigou à regulamentação 
(MANKIW, 2009). 

Para saber mais

Por que a gasolina é tributada tão pesadamente?

A gasolina está entre um dos bens mais tributados justamente 
por conta de suas externalidades negativas que se distribuem 
de maneira desigual por toda a sociedade (MANKIW, 2009). 
Pensando em termos estritamente econômicos, podemos 
nomear ao menos três externalidades negativas advindas 
da gasolina. Uma gasolina mais barata pode significar um 
aumento de carros nas ruas, o que leva a congestionamentos. 
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Outro efeito são os acidentes de trânsito que resultam 
simplesmente do maior número de carros na rua, isso sem 
contar o aumento nos níveis de poluição. Uma forma de lidar 
com essa externalidade é tributar pesadamente a gasolina, 
direcionando estes recursos à melhoria da infraestrutura ou 
ao transporte público, por exemplo.

2.5  Recursos não renováveis e a regra de Hotelling

Enquanto recursos renováveis, como a água, envolvem políticas 
ambientais de preservação e conservação de nascentes ou a criação 
de comitês de bacia ou agências de água, o fato é que estes recursos 
naturais, embora possam se tornar escassos, não são finitos. Por 
outro lado, outros recursos naturais podem ser considerados como 
“não renováveis”. 

Em outras palavras, recursos não renováveis são aqueles 
que uma vez consumidos levam um tempo consideravelmente 
grande para se regenerarem na natureza, ou até mesmo nunca 
se regenerarão. Ao contrário dos renováveis que, se bem geridos, 
podem se regenerar em um tempo relativamente curto, como o 
tempo equivalente à média de vida de um ser humano. Como não 
renováveis temos, por exemplo, os recursos minerais como carvão, 
metais, pedras preciosas e o petróleo, que podem levar milhares e 
milhares de anos para se restabelecerem. 

Uma vez que o livre acesso a esses recursos levará à sua 
superexploração, é necessário estabelecer uma regra mínima de 
exploração para cada recurso, que de certa maneira o compense pela 
sua finitude. De acordo com Oliveira (2005, p. 538-539, grifo nosso):

A questão que se pode colocar acerca de um recurso não 
renovável é: quando consumi-lo? O barril de petróleo 
que se consumir hoje não poderá ser consumido 
amanhã, perdeu-se para sempre. É melhor consumi-lo 
hoje ou daqui a um ano? Para responder à essa pergunta, 
devemos comparar os benefícios que esse barril de 
petróleo traria caso consumido hoje com o benefício que 
ele traria no futuro. 
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Hotelling (1895-1973) foi um brilhante estatístico norte-americano 
com enorme influência na teoria econômica e sua teoria sobre o 
consumo ou não de um recurso não renovável deu origem à Regra 
de Hotelling, que diz que “[...] um recurso não renovável deve ser 
explorado de modo a garantir que a taxa de crescimento em seu 
preço seja igual à taxa de juros (OLIVEIRA, 2005, p. 539)”. A regra 
funciona da seguinte maneira:

A regra ou norma de Hotelling obtida de seu modelo 
básico, no qual existe uma quantidade finita e conhecida 
de um recurso natural homogêneo, bem como um 
custo de extração independente do estoque restante, 
estabelece que o retorno de um ativo não renovável 
consiste inteiramente da observação do seu custo de 
oportunidade e que o equilíbrio de mercado requer que 
esse custo de oportunidade cresça à taxa de juros do 
mercado. A regra de Hotelling é considerada um resumo 
da teoria dos recursos não renováveis. (SILVA; SOUZA, 
2000, p. 781-782)

O preço de um recurso não renovável deve evoluir ao ritmo de 
uma taxa semelhante à  taxa de juros.

Atividades de aprendizagem

1. Qual a diferença entre os recursos renováveis e os não renováveis?

2. Por que o acesso livre a um recurso natural pode levar à sua 
superexploração?
a) Pois não há nenhum tipo de incentivo no sentido de uma exploração 
racional, o que levaria à escassez. 
b) Pois não existem freios morais em uma sociedade que tolera qualquer 
tipo de superexploração de recursos naturais.
c) O livre acesso a um recurso sempre acarreta uma distribuição desigual 
de sua capacidade de extração, principalmente quando são formados 
grandes grupos.
d) O livre acesso a um recurso sempre ocasiona sua superexploração na 
medida em que o crescimento populacional pressiona a quantidade de 
recursos disponíveis. 
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Fique ligado

Nesta unidade, estudamos alguns dos principais conceitos da 
economia ambiental e vimos como alguns destes conceitos são 
aplicados para a gestão e o controle de recursos naturais e o papel 
que os diferentes modelos, instrumentos e políticas possuem para a 
área da economia ambiental. A seguir, alguns dos principais assuntos 
abordados neste capítulo:

Histórico: embora tenha surgido como campo disciplinar a partir 
da década de 1970, desde os autores clássicos da economia havia 
uma preocupação com os efeitos das atividades econômicas no 
meio ambiente.

Escassez: objeto de estudo da economia, parte do princípio que 
os recursos são escassos e por possuírem usos alternativos podem 
ser alvo de gestão ou de controle. 

Incentivos econômicos: vimos que os diferentes instrumentos e 
métodos de gestão devem levar em conta o tipo de incentivo que 
criam, sejam impostos ou taxas que possam restringir ou incentivar 
ações que afetem menos o meio ambiente. 

Problema dos bens comuns: um bem comum pode ser 
entendido como um recurso que pode ser explorado livremente 
e que, devido à natureza egoísta do lucro pessoal, pode se tornar 
escasso, prejudicando a todos. Daí advém a importância da gestão 
e do controle o recursos naturais. 

Externalidades: efeitos indiretos ou não contabilizados 
inicialmente no processo de produção que acabam se espalhando 
para o restante da sociedade. Podem ser positivos ou negativos. Para 
as ciências ambientais, as externalidades negativas (como poluição 
do ar gerada por processos produtivos) são fundamentais para a 
criação de modelos de controle da qualidade ambiental.

Políticas públicas para externalidades negativas: tais como taxas 
sobre a produção de produtos poluentes ou impostos indiretos, 
assim como proibição parcial ou total de atividades que emitam 
esse tipo de externalidade. 
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Para concluir o estudo da unidade

Estudamos alguns dos princípios econômicos mais usuais. 
Aprendemos como a escassez dos recursos e seus usos alternativos 
possuem papel central nas decisões econômicas. É com base nesta 
escassez e nos incentivos que ela gera que os recursos naturais 
podem ser compreendidos pelas ciências ambientais.

Aprendemos alguns dos instrumentos mais comuns para lidar 
com as externalidades negativas de algumas atividades econômicas, 
seja na forma de políticas públicas, de regulamentações ou de taxas 
(Taxa Pigouviana), assim como as teorias por trás dos incentivos e 
das externalidades negativas (Teorema de Coase). Você poderá agora 
compreender alguns dos processos mais importantes na relação 
entre economia e meio ambiente, assim como posicionar-se frente à 
avaliação da eficiência de determinadas políticas públicas. 

Atividades de aprendizagem da unidade

1. A relação entre atividade econômica e meio natural é ilustrada pelo 
modelo de balanço de materiais. O modelo de balanço de materiais tem 
como base dois princípios importantes, sendo eles:
a) A Lei da gravidade de Newton e o princípio cartesiano. 
b) A mais-valia e o valor-trabalho de Karl Marx.
c) A taxa de Pigou e a Lei de Walras.
d) A primeira e a segunda Leis da Termodinâmica. 
e) A primeira e a segunda lei da Física quântica.

2. Como se sabe, os temas mais comuns nas ciências ambientais 
(BOTKIN; KELLER, 2011) são: 1) crescimento populacional e urbano, 2) 
mundo em urbanização, 2) sustentabilidade, 3) população e natureza, 4) 
pessoas e natureza, 5) perspectiva global e 6) valores e ciência. Estes temas 
relacionam-se entre si e a área de economia ambiental oferece um aporte 
importante para a compreensão destes.  No entanto, a própria economia 
ambiental é orientada de forma geral para três grandes temas (BERGH, 
2009), sendo eles: 

a) 1) A aplicação dos juros e impostos ambientais nas esferas produtivas; 
2) a compreensão econômica de fenômenos climáticos; e 3) a questão da 
escassez dos recursos e o crescimento econômico. 
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b) 1) O impacto do uso de fertilizantes agrícolas na cadeia produtiva; 2) 
teorias de políticas ambientais; e 3) o impacto ambiental regional das 
políticas neoliberais de realocação produtiva. 
c) 1) A análise do custo-benefício; 2) a compreensão econômica de 
fenômenos climáticos; e 3) a produção agrícola e o problema dos bens 
comuns. 
d) 1) A análise do custo-benefício; 2) teorias de políticas ambientais; e 3) a 
questão da escassez dos recursos e o crescimento econômico.
e) 1) O impacto do uso de fertilizantes agrícolas na cadeia produtiva; 2) 
a compreensão econômica de fenômenos climáticos; e 3) a questão da 
escassez dos recursos e o crescimento econômico.

3. Entende-se externalidade como um custo indireto sobre a sociedade 
como consequência geralmente não intencional de determinadas 
atividades econômicas. Estas externalidades podem ser positivas ou 
negativas. Marque, de acordo com os exemplos citados, quais das 
externalidades são positivas e/ou negativas:
I. Fumaça emitida por escapamentos dos carros.  
II. Restauração de imóveis antigos. 
III. Latido de cachorros. 
IV. Pesquisa de novas tecnologias ecossustentáveis.
  
São externalidades positivas e/ou negativas as:
a) Positivas: I e II; Negativas: III e IV.
b) Positivas: I e III: Negativas: II e IV. 
c) Positivas: II e IV: Negativas: I e III.
d) Todas as afirmações são externalidades negativas.
e) Todas as afirmações são externalidades positivas.

4. Às vezes, os agentes econômicos não conseguem resolver os 
problemas causados por externalidades negativas, demandando a ação de 
outras instâncias da sociedade. Sobre isso, leia o texto a seguir e responda 
à questão:

Quando uma externalidade faz com que um mercado 
chegue a uma alocação ineficiente de recursos, o 
governo pode reagir de duas maneiras. [...] Enquanto as 
políticas de comando e controle regulam diretamente 
o comportamento. As políticas baseadas no mercado 
oferecem incentivos de forma que os tomadores de 
decisões privados optem por resolver o problema em si. 
(MANKIW, 2009, p. 212)
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O texto retrata as duas principais reações do governo a uma externalidade 
negativa não incorporada pelo mercado. Qual das alternativas representa 
formas ou políticas para lidar com essas externalidades?
a) Livre mercado; barreiras comerciais.
b) Proibição; impostos.
c) Proibição; impostos e subsídios.
d) Regulamentação; impostos e subsídios. 
e) Barreiras comerciais; regulamentação. 

5. Observe a lista que apresenta seis exemplos de recursos naturais:
1. Madeira.
2. Petróleo.
3. Ouro.
4. Ar.
5. Água.
6. Carvão mineral.

Agora, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação 
desses recursos em renovável e não renovável:
a) 1- renovável; 2- não renovável; 3- não renovável; 4- renovável; 5- 
renovável; 6- não renovável.
b) 1- não renovável; 2- não renovável; 3- não renovável; 4- renovável; 5- 
renovável; 6- não renovável.
c) 1- renovável; 2- não renovável; 3- renovável; 4- renovável; 5- renovável; 
6- não renovável.
d) 1- não renovável; 2- renovável; 3- não renovável; 4- renovável; 5- 
renovável; 6- não renovável.
e) 1- renovável; 2- não renovável; 3- não renovável; 4- renovável; 5- 
renovável; 6- renovável.
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Unidade 4

Mudanças naturais e 
antrópicas do meio ambiente

Nesta unidade, abordaremos as mudanças naturais e antrópicas 
que ocorrem na Terra. Elas podem acontecer por diversos fatores, 
por exemplo, mudança do eixo da Terra, movimento de translação, 
entre outros, e influenciam o clima.

Só que as causas naturais não são as únicas responsáveis pelas 
alterações que ocorrem na superfície terrestre. O homem também 
é um agente importante como intensificador das alterações que 
iremos estudar.

Esta unidade tem como objetivo discutir os fatores naturais e 
antrópicos que alteram a superfície terrestre.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, abordaremos os movimentos da Terra que corroboram 
para as mudanças climáticas, como a excentricidade, obliquidade do 
eixo de rotação da Terra e a precessão.

Seção 1 | Ciclos astronômicos e geológicos: alterações da superfície 
terrestre

Nesta seção, abordaremos o período Quaternário, suas principais 
características e as glaciações que ocorreram neste período.

Seção 2 | Mudanças ambientais do Quaternário

Nesta seção, veremos a influência antrópica no meio ambiente, sendo 
que um exemplo tratado é a biodiversidade.

Seção 3 | Impactos ambientais de origem antrópica

Tais Cristina Berbet





Introdução à unidade
Nesta unidade, abordaremos o tema mudanças naturais 

e antrópicas. Quando analisamos os 4,5 bilhões de anos da 
Terra, podemos observar que ela passou por várias alterações 
e modificações sem a presença antrópica. Um questionamento 
surge neste momento: o que acarretou tantas alterações climáticas 
na vegetação e nos continentes?

A Terra possui sistemas e ciclos naturais que se modificam 
ao longo dos milhões de anos, essas mudanças acarretam uma 
modificação em todas as características bióticas e abióticas que 
encontramos na superfície terrestre.

Conhecer a história da Terra e esses ciclos naturais é de 
fundamental importância para compreender a influência antrópica 
nos dias de hoje.

O homem é um agente fundamental na alteração e em alguns 
momentos age como intensificador das alterações que a superfície 
terrestre vem sofrendo.

Nesta unidade, estudaremos os elementos naturais e antrópicos 
responsáveis pelas mudanças na superfície terrestre.
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Seção 1

Ciclos astronômicos e geológicos: alterações da 
superfície terrestre

Introdução à seção

A Terra possui movimentos que ocorrem sem que possamos 
perceber. Um deles é o movimento de rotação, em que a Terra gira 
em torno do seu eixo e tem duração de aproximadamente 24 horas. 
Este movimento é responsável pelas noites e dias. Para nós, ele é 
algo tão natural e imperceptível que na maioria das vezes nem nos 
damos conta da importância deste fenômeno para as nossas vidas.

Também há outros movimentos que a Terra realiza e que não 
percebemos, porém a alteração ou ausência deles afetaria a nossa 
vida e a de todos os seres vivos.

Nesta seção, você verá algumas características importantes da 
superfície terrestre, seus movimentos e as influências deles.

1.1 Ciclo astronômicos e geológicos: alterações da 
superfície terrestre

Acredita-se que o sistema solar se originou há cerca de 4,5 
bilhões de anos (Tabela 4.1). Em linhas gerais, a matéria-prima para 
surgimento da Terra formou-se a partir de uma enorme nuvem 
de poeira e gás de movimento rotatório que, devido à ação da 
gravidade, promoveu a aglomeração desses gases e poeiras em 
forma de disco. A aglomeração de gases em alta temperatura no 
centro do disco deu origem ao sol, ao passo que os planetas se 
formaram a partir da junção do material componente das regiões 
periféricas do disco.
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Com o passar dos milhões de anos, a Terra foi assumindo 
configurações semelhantes com as que conhecemos hoje. As 
rochas mais antigas datam de mais de 4 bilhões de anos e servem 
como instrumento para analisar e estudar os eventos que ocorreram 
no passado.

Nas rochas, podemos encontrar vários fósseis de seres que não 
habitam mais a superfície terrestre. Por que eles deixaram de existir? 
O que ocorreu na superfície terrestre para que esses seres não 
habitassem mais a Terra?

Questão para reflexão

Você sabe o que é um fóssil? Qual a importância dele para 
os estudos geológicos?

Muitos são os questionamentos que se têm. Geólogos, geógrafos, 
engenheiros, entre outros, estudam as rochas e os fósseis existentes 
nelas para conseguirem elucidar e organizar os fatos que ocorreram 
na Terra. Como sabemos, ela passou por muitas Eras e Períodos 
distintos, marcados pelo surgimento, clímax e extinção dos grupos 
que aqui viveram (Tabela 4.1).

Para saber mais

Você sabia que  Paleo significa antigo, Meso médio e ceno 
novo, as Eras Geológicas são assim classificadas de acordo 
com a sua idade.

Alguns desses períodos conseguimos estudar com maior 
facilidade, devido às semelhanças que possuem os fósseis com os 
espécimes que conhecemos hoje. Muitas tecnologias são utilizadas 
para se ter a cronologia destes eventos, como os procedimentos de 
datação absoluta e relativa.
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Tabela 4.1 | Tabela do tempo geológico

TEMPO GEOLÓGICO IDADE

EON ERA PERÍODO ÉPOCA EVENTOS IMPORTANTES MILHÕES DE 
ANOS

Quaternário Holoceno Dispersão da espécie 
humana.

0,01

Pleistoceno Extinção de muitos 
mamíferos, aves e plantas; 

surgimento da espécie 
humana.

1,64

Terciário Plioceno Surgimento dos primeiros 
hominídeos.

5,2

Mioceno Diversificação de mamíferos. 23,3

Oligoceno Surgimento dos primatas. 35,4

Eoceno Expansão das aves. 56.5

Paleoceno Irradiação dos mamíferos. 65

Cretáceo Extinção dos dinossau-
ros, pterossauros e répteis 

marinhos.

145,6

Jurássico Surgimento dos grandes 
dinossauros e aves.

208

Triássico Surgimento dos dinossauros 
e mamíferos; separação da 

Pangea.

245

Permiano Diversificação dos répteis 
e extinção de muitos 

invertebrados marinhos.

290

Carbonífero Auge dos anfíbios e explosão 
de vida da Terra.

362,5

Devoniano Diversificação dos peixes e 
surgimento dos anfíbios e 

insetos.

408,5

Siluriano Invasão das plantas e dos 
artropodas no ambiente 

terrestre.

439

Ordoviciano Surgimento dos peixes sem 
mandíbulas (Agnathas).

510

Cambriano Explosão da vida no mar, 
origem da maioria dos filos 

animais.

570

PROTEROZOICO Origem dos primeiros seres 
fotossintezantes e primeiros 

invertebrados.

2500

ARQUEOZOICO Origem da Terra, primeiros 
fósseis procariontes.

4600
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Fonte: <https://goo.gl/szdRKF>. Acesso em: 8 abr. 2017.
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Sabemos, então, que desde sua formação até os dias de hoje, 
a Terra passou por diversos processos naturais que alteraram a 
configuração da sua superfície, desde a organização dos continentes 
(Figura 4.1) até os tipos de clima e vegetação.

Fonte: <https://goo.gl/UEVfuD>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

Figura 4.1 | Organização dos continentes durante períodos geológicos diferentes

Legenda: Permian = 
Permiano; Triassic = 
Triássico; Jurassic = 
Jurássico; Cretaceous = 
Cretáceo; Present day = dias 
atuais; million years ago = 
milhões de anos atrás.

Levando em conta o campo gravitacional da terra, a sua 
superfície pode ser representada pelo modelo físico geoide (Figura 
4.2), segundo Drunck et al. (2004, p. 20):

A definiç ã o de posições sobre a superfí cie terrestre 
requer que a Terra possa ser tratada matematicamente. 
Para o geodesista, a melhor aproximaç ã o dessa Terra 
matematicamente tratá vel é  o geoide, que pode ser 
definido como a superfície equipotencial do campo 
da gravidade terrestre que mais se aproxima do ní vel 
mé dio dos mares. A adoç ã o do geoide como superfí cie 
matemá tica de referê ncia esbarra no conhecimento 
limitado do campo da gravidade terrestre. À  medida que 
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este conhecimento aumenta, cartas geoidais existentes 
são substituídas por novas versões atualizadas. Além 
disso, o equacionamento matemático do geoide é 
intrincado, o que o distancia de um uso mais prático. É 
por tudo isso que a Cartografia vale-se da aproximação 
mais grosseira aceita pelo geodesista: um elipsoide de 
revolução.

Através da imagem, notamos que há variações de cinza, dessa 
forma, podemos verificar a variação da aceleração da gravidade. 
Quando analisamos a superfície terrestre através de uma imagem, 
em uma perspectiva de formato e excluindo as representações da 
gravidade nas extensões do globo, podemos visualizá-la como uma 
circunferência uniforme. 

Fonte: <https://goo.gl/gliRPF>. Acesso em: 8 abr. 2017.

Figura 4.2 | Representação gráfica das variações de aceleração da gravidade

Além da forma da Terra, temos que analisar outros elementos 
importantes para compreender o seu funcionamento. Como 
elementos, temos os movimentos que a Terra realiza. Um destes é a 
rotação, que é responsável pelos dias e noites. A Terra gira em torno 
de seu eixo e tem duração de 24 horas. 

Outro movimento, assim como o de rotação, é o de translação. 
Nesse, a Terra, junto com os demais planetas do sistema solar, gira 
em torno do sol em forma de uma elíptica. Ele tem duração de 
aproximadamente 365 dias e 6 horas. Como resultado do movimento, 
temos as estações do ano (Figura 4.3).
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Fonte: <https://goo.gl/09Igh8>. Acesso em: 8 abr. 2017.

Figura 4.3 | Movimento de translação

Trópico de Capricórnio

Solstício de Verão
21-22 de Dezembro
Sol vertical no Trópico de 
Capricórnio

Plano da 
Órbita da Lua

Plano da 
Órbita da Terra

Equinócio de Primavera
22-23 de Setembro
Sol vertical no Equador

Solstício de Inverno
20-21 de Junho
Sol vertical no Trópico 
de Câncer

Equador
Trópico de Câncer

Equinócio de Outono
20-21 de Março
Sol vertical no Equador

Cada um destes movimentos tem uma duração e é responsável 
por eventos diferenciados que ocorrem na superfície terrestre (noite/
dia e estações do ano). Esses são os movimentos mais estudados, 
contudo não são os únicos que a Terra realiza. Segundo Parolin, 
Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010), temos outros movimentos 
responsáveis por alterações na superfície terrestre que a maioria das 
pessoas desconhece. 

O primeiro movimento a ser abordado é o de excentricidade da 
órbita terrestre (Figura 4.4). A órbita da superfície da Terra é uma elipse 
não muito "ovalada", com excentricidade baixa, que muda de formato 
por volta de cada 100 mil anos. Isso interfere na duração das estações 
que ocorrem em afélio (Terra mais afastada do sol) e periélio (Terra 
mais próxima do sol).

Fonte: Pessenda (2010, p. 47).

Figura 4.4 | Movimento de excentricidade
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Outro movimento que podemos elencar como fundamental 
para compreender as mudanças naturais que ocorrem na superfície 
terrestre é o movimento de obliquidade da eclíptica (Figura 4.5).

Fonte: Pessenda (2010, p. 47).

Figura 4.5 | Obliquidade da eclíptica

A obliquidade é o movimento responsável pela inclinação do eixo 
de rotação terrestre (PESSENDA, 2010). O plano de órbita da Terra 
varia entre 21° 30’ a 24° 30 e essa mudança no eixo acontece em um 
intervalo de 40 a 41 mil anos.

Esse movimento também acarreta alterações climáticas na 
superfície da Terra e a mudança do eixo de inclinação influencia 
na posição em que os raios irão chegar perpendicularmente à 
superfície terrestre. 

Como último movimento que iremos abordar nesta seção, temos 
a precessão das estações ou dos equinócios. As mudanças oriundas 
da precessão, em um período determinado de tempo, podem ser 
observáveis nas estações do ano (Figura 4.6). A alteração deste 
movimento também influencia nas glaciações que ocorreram na 
superfície terrestre em épocas e períodos geológicos diversos.

Fonte: <https://goo.gl/zElWi4> e <https://goo.gl/z4I1pB>. Acesso em: 8 abr. 2017.

Figura 4.6 | Movimento de precessão

PRECESSÃO DOS EQUINÓCIOS

26.000 ANOS

EIXO
IMAGINÁRIO
DA TERRA

MÍNIMO
22,1°

PRESENTE
23,5°

MÁXIMO
24,5°
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Esse movimento é responsável pela alteração do eixo de 
proximidade da Terra em relação ao sol e é responsável pela 
mudança das estações do ano, ao longo dos períodos. 

Sabemos que muitas são as variáveis que influenciam nas 
mudanças climáticas. Estes ciclos são, em parte, responsáveis pelas 
mudanças naturais que ocorrem na superfície terrestre. 

Atividades de aprendizagem

1. A superfície terrestre possui diversos movimentos, com base na seção, 
liste os principais movimentos abordados.

2. Observe a imagem a seguir, que é uma representação gráfica da forma 
da superfície terrestre:

Com base na imagem, podemos concluir que:
a) Trata-se dos meridianos e paralelos.
b) Trata-se de uma representação sem nexo.
c) Trata-se da representação do geoide.
d) Pode-se considerar um esboço das características do núcleo da terra.
e) Trata-se das linhas gei-imaginárias da terra.
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Seção 2

Mudanças ambientais do Quaternário
Introdução à seção

A Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Muitos 
foram os eventos que ocorreram na superfície terrestre. Um dos 
principais registros do que ocorreu aqui encontra-se preservado nas 
rochas: os fósseis.

Muitos pesquisadores geólogos, geomorfológos e profissionais 
das geociências estudam estes registros. Suguio (2010) afirma que o 
período que melhor conseguimos reconstituir os eventos que aqui 
ocorreram é a Era Cenozoica (Idade Recente), precisamente no 
período Quaternário.

Nesta seção, abordaremos os eventos que ocorrem no 
Quaternário e sua ligação com as mudanças naturais que 
aconteceram na superfície terrestre.

2.1 Mudanças ambientais do Quaternário

O termo Quaternário é empregado para designar o período 
mais recente da história da Terra. Foi introduzido por Desnoyers 
em 1829. Subdividi-se em duas épocas: Pleistoceno, como critério 
paleontológico para depósitos pós-pliocênicos, que se iniciou 
em 2,6 milhões de anos, no qual 70% dos depósitos de fósseis 
encontrados eram de espécies ainda existentes; e o Holoceno, 
termo empregado para depósitos mais recentes, com cerca de 11 
mil anos, e estende-se até os dias atuais, contendo espécies viventes 
(PAROLIN; STEVAUX, 2006).

Os depósitos do Quaternário têm uma ligação muito íntima com 
a topografia atual e paisagística da superfície terrestre, os eventos 
desta época representam uma continuação até os dias atuais 
(SUGUIO, 2010).

Os estudos sobre o Quaternário no Brasil foram levantados por 
Darwin, ao passar pelo Brasil, quando elencou hipóteses de variações 
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do nível do mar ao observar recifes de corais na costa brasileira. Há 
também estudos elaborados por Reinhard Maack (GUERREIRO, 2011), 
cientista alemão que, no Estado do Paraná, já pesquisava vestígios de 
clima mais rigoroso dentro do quaternário brasileiro, sendo que no 
Paraná reconheceu um clima seco e semiárido que ocorreu durante 
a última glaciação. Na mesma linha de pensamento, Aziz Nacib 
Ab’Saber sugeriu que este clima semiárido ocupava aproximadamente 
50% das terras paranaenses, sendo suas ideias compartilhadas por 
Bigarella (1970).

Conforme Suguio (1999), os estudos do Quaternário podem 
ser definidos bioestratigraficamente pelos conteúdos faunísticos 
e florísticos de formas predominantemente viventes. Para Parolin, 
Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010), as primeiras interpretações 
baseadas em datações absolutas para o estado do Paraná foram 
apresentadas por Bigarella (1973), indicando épocas de glaciação 
quaternária nas regiões tropicais e subtropicais brasileiras.

As mudanças paleoclimáticas representam as variações no 
conjunto de parâmetros pretéritos. Os estudos paleoambientais 
passam por diversas dificuldades, entre elas se destaca o fato desses 
estudos serem realizados a partir da interpretação de registros Proxy 
(ou proxy records), uma vez que não se pode realizar medidas 
instrumentais do período (temperatura, pluviosidade), considerando-se 
que a preservação desses dados depende de condições e ambientes 
peculiares (lagos, lagunas, turfeiras, paleocanais) (SUGUIO, 2010).

Essas condições podem sofrer influência dos fatores ambientais, 
falseando ou prejudicando os registros. Como exemplos de fatores 
que podem prejudicar os registros, há as enchentes ocasionais ou 
períodos de intensa seca, provocando remobilização parcial ou total 
dos depósitos. Contudo, uma das mais difundidas e úteis ferramentas 
para o estudo e interpretação das mudanças climáticas pretéritas do 
Quaternário tem sido a paleopalinologia.

Questão para reflexão

Você sabe o que é paleontologia? Quais as áreas que ela 
estuda? 
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Foi durante o clima do período quaternário que se formaram 
as paisagens atuais. Segundo Parolin, Volkmer-Ribeiro e Leandrini 
(2010, p. 44):

Um dos processos geológicos mais importantes é a 
glaciação. Por uma conjunção de fenômenos cíclicos 
(oscilação da intensidade de energia do sol; alterações 
no movimento da Terra e o próprio efeito estufa 
na atmosfera terrestre), o nosso planeta se resfria, 
provocando o desenvolvimento de uma glaciação ou de 
uma Era Glacial. No último bilhão de anos, a Terra passou 
por pelo menos seis eras glaciais, que duraram, em média, 
20 milhões de anos. A última dessas eras iniciou-se há 2,6 
milhões de anos. Podemos assim afirmar que vivemos o 
início de uma nova Era Glacial! 

De acordo com o autor, as transformações ocorridas na 
paisagem durante o período Quaternário foram tantas, ocasionadas 
pelas glaciações, que este período foi subdividido de acordo com 
esses eventos (Figura 4.7).

Fonte: Parolin, Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010, p. 44).

Figura 4.7 | Representação do tempo geológico, destacando a divisão do Período 
Quaternário e suas épocas
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Foi durante o Quaternário que tivemos um dos eventos mais 
importantes, o surgimento do homo sapiens. Segundo Parolin, 
Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010), a presença do homem na Terra 
é tão importante para alguns cientistas que denominaram esse 
período como antropogênico.

Voltando a abordar a importância de uma glaciação, podemos 
analisar este fenômeno considerando apenas os 20.000 mil anos 
da superfície terrestre, que estão presentes no período Quaternário. 
Parolin, Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010) lista que apenas neste 
período ocorreram:

• Redução da área de cobertura de geleiras em 2/3.

• Aumento do nível do mar.

• Aumento das florestas tropicais.

• Formação de solos férteis.

• Mamíferos gigantes povoando a América do Sul.

O ciclo de resfriamento encerrado em 1850 na chamada 
Pequena Idade do Gelo, deu origem a um período de aquecimento 
que estamos vivenciando hoje. 

Para a ocorrência das glaciações existe uma teoria bastante 
estudada, a Teoria de Milankovitch. Esta é a mais aceita para justificar 
esses fenômenos. Ela foi elaborada pelo geofísico iugoslavo Milutin 
Milankovitch (1879 - 1958).

Ela justificava que a energia solar que incidia na superfície 
terrestre dependia de três parâmetros (excentricidade, obliquidade 
e precessão, vistos na Seção 4.1). A energia solar que chegaria na 
superfície terrestre seria alterada pelo movimento de cada um desses 
ciclos, fazendo com que o equilíbrio da superfície fosse quebrado.

Nos dias atuais, sabemos que não são somente estas três variáveis 
responsáveis pela glaciação, outros fatores podem vir a intensificar 
o processo, pois as mudanças climáticas, sejam intensas ou tênues, 
lentas ou rápidas, afetam todos os organismos vivos que habitam o 
planeta Terra (PAROLIN; VOLKMER-RIBEIRO e LEANDRINI; 2010).
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Sabendo da importância de conhecer o clima e o que acarreta 
em glaciações, cientistas têm buscado métodos diversificados para 
estes estudos. Um meio de compreender o clima e suas variações é 
a análise de períodos longos para verificar sua dinâmica.

Contudo, há séries de dados muito antigas (1000 ou 2000 mil 
anos) que ainda não possuímos. Por exemplo, estudos climáticos 
possuem dados de pluviosidade de, em média, 100 a 50 anos, 
estes dados auxiliam na compreensão da dinâmica climática, ou 
seja, em definir o clima de determinado local. Uma série de dados 
com 1000 anos, por exemplo, daria mais subsídio e informações 
para compreender e até formular prognósticos de eventos que 
poderiam ocorrer. Contudo, não as possuímos. Um meio de 
conseguir informações em uma escala temporal maior é utilizarmos 
as informações contidas nos sedimentos, rochas e fósseis. Para 
estudá-los, temos a Geologia e a Paleontologia que se utilizam dos 
dados proxy records (dados próximos) que auxiliam na reconstrução 
climática e cronológica. 

Estes dados podem ser corroborados com o uso de datações 
absolutas, por exemplo, Carbono 14, termoluminescência, 
radioisótopos e outros tipos de datação que conseguem estimar 
cronologicamente quando o evento ocorreu.

Para saber mais

Você sabia que a datação por Carbono 14 é um método que 
estima aproximadamente até 50 mil anos, materiais mais antigos 
que isso devem ser analisados com outras metodologias.  A 
metodologia também é utilizada em materiais composto por 
carbono (C).

Quando pensamos nas alterações climáticas que ocorrem 
na Terra, o dióxido de carbono (CO

2
), proveniente das atividades 

antrópicas, é colocado como o responsável por intensificar o efeito 
estufa que ocorre na superfície terrestre, acarretando o degelo das 
calotas polares. 

Vale ressaltar que o efeito estufa é um processo natural e 
necessário para a manutenção da temperatura na superfície 
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terrestre. O problema a ser discutido é o processo de aquecimento 
da superfície terrestre. Esse pode ser influenciado por vários fatores 
antrópicos, como mencionado anteriormente. O aquecimento 
global é definido como um aumento da temperatura média do ar 
próxima à superfície terrestre e dos oceanos desde 1950, estando 
relacionado à Revolução Industrial. A preocupação com ele está 
relacionada ao futuro do clima. Outro fator que pode contribuir para 
o aquecimento de determinados pontos da superfície terrestre é o 
clorofluorcarboneto (CFC). 

A poluição do ar talvez seja o impacto ambiental mais visível que 
conhecemos. Essas alterações ao meio ambiente são justificadas 
pelo uso dos combustíveis fósseis. A combustão da gasolina (derivada 
do petróleo) gera poluentes que contribuem para a poluição urbana 
e os problemas oriundos da extração, refino e uso do petróleo são 
vários, pois vão desde a poluição do ar, da água, chuva ácida até o 
aquecimento global. 

A atmosfera é uma fina camada de gases que envolve a Terra. Ela 
serve para manter a temperatura em nosso planeta (efeito estufa) e é 
composta por gases como o nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido 
de carbono e vapor d’água.

As diversas atividades exercidas pela ação antrópica podem elevar 
a concentração de alguns desses gases, como o CO

2
, principalmente 

nas áreas urbanas com intensa atividade industrial. Esse processo faz 
com que a temperatura próxima à superfície terrestre (atmosfera) 
seja mais elevada. Podemos assim dizer que a atividade antrópica 
intensifica os processos de mudanças climáticas. A antecipação do 
derretimento do gelo glacial e a redução da cobertura de neve são 
fatores importantes nas mudanças climáticas e são acentuados pela 
ação antrópica.

A mudança deste sistema poderia interferir no abastecimento 
de águas provenientes do derretimento da neve e do gelo de 
montanhas como Himalaia e Andes. Alterações na circulação das 
correntes marítimas também são estimadas. 

O aumento do nível do mar poderia ameaçar nações insulares, 
aumentar a erosão costeira e afetar a saúde de milhões de pessoas 
devido à maior concentração de ozônio na troposfera, aumentando 
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doenças cardiorrespiratórias relacionadas ao aquecimento global 
em áreas urbanas.

Segundo Torres e Machado (2008), podemos afirmar que essas 
oscilações ocorrem no planeta há muito tempo e podem ter causas 
distintas, como:

• Oscilações geológicas: os períodos se contam em milhões 
ou milhares de anos.

• Oscilações climáticas: período de vários séculos, posteriores 
à última glaciação quaternária.

• Oscilações seculares: períodos de 10, 20, 30 ou 50 anos 
(considerados no interior de um século).

• Oscilações irregulares: são as oscilações de uma semana a 
outra, de um mês a outro, de um ano a outro.

• Oscilações antrópicas: decorrentes das atividades exercidas 
pela ação humana.

Atividades de aprendizagem

1. Por que foi escolhido o período Quaternário para falar sobre as 
mudanças que ocorrem na superfície terrestre?

2. Leia as proposições e assinale a alternativa que aborda corretamente a 
glaciação: 

a) Uma teoria que busca explicar as glaciações é a Teoria de Milankovitch.
b) A glaciação é um fenômeno que ocorre unicamente pela ação antrópica.
c) O uso desacerbado dos recursos naturais acarreta em resfriamento 
global.
d) A glaciação ocorre somente nos polos.
e)  Teoria de MIlankovitch explica o processo de aquecimento da Terra.
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Seção 3

Impactos ambientais de origem antrópica
Introdução à seção

A Terra possui vários ciclos, plantas e animais. Entre os animais 
que habitam a superfície terrestre, o homem é o agente que mais 
modifica o espaço. Ele cria, constrói, altera e desenvolve formas 
diversas para habitar locais onde não havia condição alguma de 
serem habitados.

Com a mesma rapidez que altera os espaços, o homem também 
está alterando as características da superfície terrestre e acelerando 
os processos naturais. Um exemplo da intervenção humana é o 
processo de extinção de algumas espécies de plantas e animais. 

Esta seção visa levantar alguns impactos causados e intensificados 
pela ação antrópica.

3.1 Impactos ambientais de origem antrópica

As mudanças climáticas têm se tornado fonte de várias 
discussões acerca das temáticas ambientais. Vários são os planos 
e projetos visando reduzir as emissões de dióxido de carbono na 
atmosfera para minimizar os impactos de um possível aquecimento 
ou resfriamento da superfície terrestre.

Para saber mais

Você sabia que os cientistas se divergem em relação às teorias 
de aquecimento? Alguns acreditam que a Terra possa estar se 
encaminhando para o processo de resfriamento global, outros 
já defendem a teoria do aquecimento global. E você, de acordo 
com os seus estudos acadêmicos, em que acredita?

As alterações climáticas, em muitas discussões, são direcionadas 
como responsabilidade das ações antrópicas. Textos afirmam que 
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desde o período da Revolução Industrial até os dias de hoje o 
homem tem aumentado a emissão de CO

2
 em níveis catastróficos, 

que teriam acarretado essas mudanças.

Como discutimos nas seções anteriores, é sabido que o homem 
tem, sim, sua parcela de culpa, pois ele intensifica esses processos, 
mas não seria o único responsável. Vamos pontuar algumas 
atividades que causam impactos visíveis e palpáveis ao meio 
ambiente. A Figura 4.8 exemplifica algumas das atuações antrópicas.

Fonte: Miller (2008, p. 171).

Figura 4.8 | Ações antrópicas

População Humana
Tamanho e uso do recurso

Atividades Humanas
Agricultura, indústria, 
produção e consumo 

econômicos, recreação

Degradação e destruição dos 
ecossistemas naturais

Alteração dos ciclos químicos 
naturais e fluxo de energia

Mudanças no número e 
distribuição de espécies

Poluição do ar, da água e 
do solo

Efeitos Diretos

Mudança climática Perda de biodiversidade

Efeitos Indiretos

As várias atividades antrópicas acarretam efeitos diretos e 
indiretos de degradação e poluição ao meio ambiente. Podemos 
começar com a biodiversidade. As atividades humanas reduziram 
e degradaram a biodiversidade humana (MILLER, 2008). Segundo o 
autor, cerca de 83% da superfície terrestre já passou por impactos 
ambientais. A ação antrópica, por exemplo, converte áreas de 
campos e florestas em lavouras e cidades, alterando drasticamente 
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o meio. As florestas (Figura 4.9) são de fundamental importância para 
a biodiversidade e manutenção da vida, contudo, também servem 
de benefício econômico ao homem.

Fonte: Miller (2008, p. 175).

Figura 4.9 | Uso econômico das florestas
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Lenha

Madeira
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Pastagens

Recreação

Empregos

Não é apenas na biodiversidade continental que o homem 
interfere, cabe neste momento ressaltar a degradação da 
biodiversidade aquática com derrames de petróleo, entre outros 
eventos que ocorrem através da apropriação econômica dos 
recursos naturais.

A ação antrópica contribui para extinções prematuras de muitas 
espécies. De forma natural, este processo poderia demorar de 5 a 10 
mil anos, mas com a ação humana acelera 100 vezes mais do que 
10 mil anos atrás (MILLER, 2008).

Questão para reflexão

Sabemos que vários são os fenômenos que corroboram para 
o processo de extinções, estaria o homem suscetível a uma 
extinção?
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Podemos classificar a extinção em três níveis, segundo Miller 
(2008):

i. Local: quando uma espécie não é encontrada no lugar onde 
costumava estar. Efeitos danosos regionalmente.

ii. Ecológica: número pequeno de remanescentes que não 
conseguem mais cumprir sua função nas comunidades biológicas. 
Estão destinados a desaparecer com o tempo.

iii. Biológica: a espécie não pode ser encontrada em lugar 
nenhum do planeta.

A atividade humana elevou a taxa de extinção. Neste momento, 
surge uma questão: por que se preocupar se o destino de todos 
os seres será a extinção? Nos preocupamos, pois o homem tem 
acelerado e corroborado na intensificação de um processo em 
que são necessários milhões de anos para a especiação natural e 
reconstrução da biodiversidade. Esta ação antrópica, na maioria 
das vezes, não é elencada como um problema a ser discutido. 
Podemos citar alguns impactos ambientais causados pela ação 
antrópica:

• Fragmentação de hábitat: a ação antrópica acaba 
fragmentando áreas contínuas e reduzindo ou dividindo-
as em porções menores, mais espalhadas e isoladas. Este 
processo acaba acelerando o processo de especiação e 
interferindo no processo de reprodução e alimentação dos 
indivíduos (trocas biológicas).

• Espécies introduzidas (invasoras): algumas espécies não 
possuem predadores, competidores, parasitas ou patógenos 
naturais para ajudar a controlar sua quantidade no novo 
hábitat (Figura 4.10). Isso acaba gerando desequilíbrio 
ecológico.
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Fonte: Miller (2008, p. 175).

Figura 4.10 | Uso econômico das florestas

Características das Espécies 
Invasoras Bem-Sucedidas

-Alta taxa de reprodução, curto 
tempo de geração (espécies 
estatísticas r);

- Espécies pioneiras;

- Vida longa;

- Alta taxa de dispersão;

- Liberam no solo elementos 
químicos que inibem o crescimento;

- Generalistas;

- Alta variabilidade genética.

Características dos 
Ecossistemas Vulneráveis a 

Espécies Invasoras

- Clima similar ao hábitat da espécie 
invasora;

- Ausência de predadores das 
espécies invasoras;

- Sistemas sucessionais jovens;

- Baixa diversidade de espécies 
nativas;

- Ausência de fogo;

- Modificadores pela atividade 
humana.

• Mudanças climáticas e poluição: como discutimos nas 
seções anteriores, fortes indícios indicam que as atividades 
humanas, como emissão de gases, provocam aceleramento 
das mudanças climáticas, bem como os gases poluem a 
atmosfera.

Podemos afirmar que esses impactos acarretam alterações de 
hábitats de muitas espécies e aceleram a extinção de outras.

Atividades de aprendizagem

1. Discorra a respeito das alterações causadas pela ação antrópica.

2. O que ocorre quando inserimos uma espécie um um nicho diferente?

Fique ligado

Nesta unidade, discutimos sobre:

• A superfície terrestre, seu formato e a sua representação 
gráfica das variações de aceleração da gravidade, denominada 
geoide.
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• Movimento de rotação.

• Movimento de translação, em que a Terra gira em torno do sol 
em forma de uma elíptica, e tem duração de aproximadamente 
365 dias e 6 horas.

• Excentricidade da órbita terrestre.

• A obliquidade é o movimento responsável pela inclinação do 
eixo de rotação terrestre.

• A precessão, movimento que altera a orientação do eixo da 
Terra.

• As mudanças paleoclimáticas que representam as variações 
no conjunto de parâmetros pretéritos.

• O quaternário: foi durante o clima desse período que se 
formaram as paisagens atuais.

• As atividades humanas que reduzem e degradam a 
biodiversidade e que contribuem para a extinção prematura 
de muitas espécies.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade, estudamos sobre as mudanças naturais que são 
oriundas do movimento de excentricidade, precessão e obliquidade. 
Alguns cientistas afirmam que estes processos juntos são responsáveis 
pelos períodos de glaciação que ocorrem no planeta Terra, juntamente 
com outros fatores.

A atividade humana também é um agente importante para 
acentuar o processo de mudanças climáticas, contudo, um dos 
processos mais intensificados é o de perda de biodiversidade, que 
acarreta em extinções locais, ecológicas e biológicas.

Conhecer os elementos responsáveis pelos eventos que ocorrem 
na superfície terrestre é responsabilidade dos indivíduos que estudam 
o meio ambiente. Esta unidade tem por finalidade demonstrar algumas 
destas mudanças e as suas fontes. Tendo conhecimento da origem 
do problema, podemos gerir melhor o espaço em que vivemos.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Observe a imagem a seguir:

Fonte: Pessenda (2010, p. 47).

Com base na imagem, podemos concluir que:
I. O movimento tratado na figura é a obliquidade.
II. A obliquidade é movimento responsável pela inclinação do eixo de 
rotação terrestre.
III. Este movimento tem duração de 41.000 anos.
IV. Ele nunca ocorreu na superfície terrestre antes.

Com base nas proposições, assinale a alternativa que apresenta apenas as 
corretas:
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

2. Observe o gráfico a seguir:

Fonte: Parolin, Volkmer-Ribeiro e Leandrini (2010, p. 40).
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Com base nele, podemos concluir:
I. A imagem representa a ocorrência dos ciclos astronômicos.
II. Quando observando todos os ciclos, é possível verificar os períodos de 
glaciação e períodos quentes.
III. A excentricidade não interfere, pois demora muito tempo para ocorrer, 
aproximadamente 100.000 anos.
IV. A precessão é o movimento mais importante.

Com base nas proposições, assinale a alternativa que apresenta apenas as 
corretas:
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

3. Observe a imagem a seguir:

Fonte: Miller (2008, p. 171).

População Humana
Tamanho e uso do recurso

Atividades Humanas
Agricultura, indústria, 
produção e consumo 
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Degradação e destruição dos 
ecossistemas naturais

Alteração dos ciclos químicos 
naturais e fluxo de energia

Mudanças no número e 
distribuição de espécies

Poluição do ar, da água e 
do solo

Efeitos Diretos

Mudança climática Perda de biodiversidade

Efeitos Indiretos

Com base na imagem, assinale V para verdadeiro e F para falso:
(  ) O aumento da população antrópica é responsável pelo aumento do uso 
dos recursos naturais.
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4. Com relação às mudanças climáticas, é correto afirmar:

a) O efeito estufa é uma consequência das atividades antrópicas, como a 
queima de combustíveis fósseis.
b) O aquecimento global é um fenômeno natural.
c) O principal responsável pelo aquecimento global é o derretimento das 
geleiras.
d) A Revolução Industrial contribuiu de forma significativa para o 
aquecimento global.
e) A Revolução Industrial contribuiu de forma significativa para o efeito 
estufa.

5. A superfície terrestre já teve várias configurações, a imagem a seguir 
exemplifica isto.

Legenda: 
Permian = Permiano;
Triassic = Triássico; 
Jurassic = Jurássico;
Cretaceous = Cretáceo;
Present day = dias atuais; 
million years ago = milhões 
de anos atrás.

Fonte: <https://goo.gl/UEVfuD>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

(   ) A poluição do ar, da água e do solo é resultado dos efeitos da ação 
antrópica.
(   ) A mudança climática é intensificada pela ação antrópica.
(   ) A perda de biodiversidade é resultado da ação antrópica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) V - V - V - V.
b) V - V - V - F.
c) V - V - F - V.
d) V - F - V - V.
e) F - V - V - V.
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Com base na imagem, podemos concluir que:
I. Os movimentos tectônicos influenciam na dinâmica da Terra.
II. Desde o período Jurássico temos a configuração atual dos continentes.
III. Depois da Pangea, a superfície não se modificou.
IV. No período Triássico só haviam dinossauros, sendo eles intensificadores 
dos eventos que geraram uma glaciação.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas:
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições I e II estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.



U4 - Mudanças naturais e antrópicas do meio ambiente 131

Referências

BIGARELLA, J. J. (Coord.). A Serra do Mar e a porção oriental do Estado do Paraná: 
um problema de segurança ambiental e nacional (contribuição à geografia, geologia 
e ecologia regional). Curitiba: Secretaria de Estado do Planejamento/Associação de 
Defesa e Educação Ambiental (ADEA): 1978. 

BIGARELLA, J. J. Continental drift and paleocurrente analysis (a comparison 
between Africa and South America). In: SYMPOSIUM ON THE STRATIGRAPHY AND 
PALEONTOLOGY OF THE GONDWANA SYSTEM, 2.,1970. Anais... África do Sul: 
UNESCO, 1970.

______. Eolian environments: their characteristics, recognition and importance. In: 
RIGHY, J. K.; HAMBLIN, W. K. (Ed.). Criteria for recognizing ancient environments. 
Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Tulsa, n. 16, p. 12-62. 

______. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis: UFSC, 
2003. 3 v. 

______. Paleocorrentes e deriva continental (Comparação entre a América do Sul e 
África). Boletim Paranaense de Geociências, Curitiba, n. 31, p. 141-224, 1973. 

BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D.; SANTOS, G. F. dos. Estrutura e origem das paisagens 
tropicais e subtropicais. Contribuições Maria Lucia de Paula Herrmann, Sheila Maria 
Cabral de Carvalho, Magaly Mendonça. Florianópolis: UFSC, 1994. 

BRITO, I. M. B. Geologia histórica. Uberlândia: EDUFU, 2001. 

CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. (Org.) Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2004. 

DREW, D. Processos interativos homem: meio ambiente. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2002.

DRUCK, S. et al. Análise espacial de dados geográficos. Brasília: Embrapa, 2004. 
Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

GOUDIE, A. Environmental change conteporary problems in geography. Oxford: 
Claredon Press, 1992. 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

GUERREIRO, R. L. Paleoambientes holocênicos da planície do alto Tibagi, campos 
gerais, Sudeste do Estado do Paraná. Dissertação (Mestrado em Geografia)-
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2011.

KIRSTIN, D.; DOWINING, T. E. O atlas da mudança climática: o mapeamento completo 
do maior desafio do Planeta. São Paulo: Publifolha, 2007.



U4 - Mudanças naturais e antrópicas do meio ambiente132

MARCOTTI, T. C. B.; PAROLIN, M.; SANTOS. M, L. dos. Espículas de esponjas e fitólitos 
no Pleistoceno Tardio indicam presença e abandono de canal fluvial rio Ivaí Paraná. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO QUARTERNÁRIO, 13., 2011. Anais... 
Búzios: ABEQUA, 2011.

MILLER, G. T. Ciência ambiental. São Paulo: Cenagge Learning, 2008.

PAROLIN M.; STEVAUX, J. C. Eolian Dunes in the Upper Paraná River: evidence of aridity 
during the holocene. In: AGOSTINHO, A. A. et al. (Org.). Structure and functioning of 
the Paraná River and its floodplain. Maringá: EDUEM, 2004.

 . Dry climate and eolian dune formation in the Middle Holocene in Mato Grosso 
do Sul State, Central West Brazil. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, v. 
145, p. 177-190, 2006.

PAROLIN, M.; VOLKMER-RIBEIRO, C.; LEANDRINI, J. A. Abordagem ambiental 
interdisciplinar em bacias hidrográficas no Estado do Paraná. Campo Mourão: 
Feilcam, 2010.

PAROLIN, M.; MEDEANIC, S.; STEVAUX, J. C. Registros palánológicos e mudanças 
ambientais durante o Holoceno e Taquarussu (MS). Revista Brasileira de Paleontologia, 
Porto Alegre, v. 1, p. 137-148, 2006.

 . Use of spongofacies as a proxy for river-lake e paleohydrology in Quaternary 
deposits of Central-Western Brazil. Revista Brasileira de Paleontologia, Porto Alegre, v. 
11, n. 3, p. 187-198, 2008.

PESSENDA, L. C. R. Execentricidade, obliquidade e precessão. In: PAROLIN, M.; 
VOLKMER-RIBEIRO, C.; LEANDRINI, J. A. Abordagem ambiental interdisciplinar em 
bacias hidrográficas no Estado do Paraná. Campo Mourão: Feilcam, 2010.

SALGADO-LABORIAU, M. L. História ecológica da Terra. São Paulo: Edgard Blücher, 
1997.

SILVA, C. R. (Ed.) Geodiversidade do Brasil. Rio de Janeiro: CPRM, 2008.

SOUZA, C. R. G. et al. (Ed.). Quaternário do Brasil. Ribeirão Preto: Holos, 2005.

STERN, P. C.; YOUNG, O. R.; DRUCKMAN, D. (Org.). Mudanças e agressões ao meio 
ambiente. São Paulo: Makron, 1993.

SUGUIO, K. Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1998. 

. Geologia do quaternário e mudanças ambientais: presente + passado = 
futuro? São Paulo: Paulo's, 1999.

. Geologia do quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2010. 

TEIXEIRA, W. et al. (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Texto/USP. 2000. 

TORRES, F. T. P.; MACHADO, P. J. de O. Introdução à climatologia. Ubá: Geographic, 
2008.










