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O ser humano e a sustentabilidade:

Conhecimento, ação, realidade e perspectivas 

Human and sustainability: 
Knowledge, action, reality and perspectives

Resumo

A grande concentração da população humana e a extensa área ocupada por ela, não apenas em sua acomodação física, mas também 
para todas as consequentes necessidades implícitas na sua manutenção, como a produção de alimentos, a mineração, o descarte dos 
resíduos urbanos e outros serviços, promovem uma extração dos recursos naturais, degradação e contaminação ambiental em velocidade 
superior à capacidade de autorregeneração dos ambientes. É crescente o despertar de interesse e esforço das nações, organizações de 
diversos setores, cidadãos e outras entidades sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Alteração em legislações, 
acordos internacionais e até mesmo as mudanças de hábitos e posturas mais conscientes da população, estão promovendo a geração 
de novos conhecimentos técnicos e científicos, além de modelos e processos que visam promover maior sustentabilidade. Difundir o 
conhecimento através de educação ambiental pode ampliar as possibilidades destes esforços serem mais eficazes, além de poder ser 
um agente facilitador no processo de conscientização do ser humano e na receptividade dos mesmos para implantação de processos e 
sistemas para uma gestão integrada destas atividades fundamentais, como as de produção, consumo e descarte de alimentos, seja na 
mineração ou em diversas outras industrias que estão em nosso cotidiano. Apesar de demonstrarem grande potencial na promoção do 
desenvolvimento sustentável, com viabilidade financeira e inclusão social, essas atividades toam como nas “Leis da Natureza”, onde 
todos os setores e hierarquias precisam estar envolvidos no processo e em sintonia.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental.

Abstract

The large concentration of the human population and the area occupied by it, not only in their physical accommodation, but also for all 
the consequent needs implied in their maintenance, such as food production, mining, the urban waste disposal, among other services, 
promote the extraction of natural resources, degradation and environmental contamination at a greater speed than the environment 
capacity of self-regenerating. The interest and effort of nations, organizations from several sectors, citizens and other of sustainable 
development entities is growing. Changes in legislation, international agreements and even more aware attitudes and habits changes 
of the population, are promoting the generation of new technical and scientific knowledge, as well as models and processes that aim 
to promote greater sustainability. Disseminating knowledge through environmental education can broaden the possibilities of these 
efforts to be more effective, and can be a facilitating agent in the process of awareness of the human being and their receptivity to the 
implementation of processes and systems for the integrated management of these fundamental activities. Such as food production, con-
sumption and disposal, whether in mining or in various other industries that are in our daily lives. Despite showing great potential in 
promoting sustainable development, with financial viability and social inclusion, these activities are similar to the “Laws of Nature”, 
where all sectors and hierarchies need to be involved in the process and in tune.

Keywords: Sustainability, sustainable development, environmental education.
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AA reflexão sobre as diversas formas de 
degradação ambiental causadas por algumas 
das principais atividades antrópicas, como as de 
mineração, agricultura, industriais, energéticas 
e outras necessárias para suprir nossas mais 
singelas necessidades, em contraposição com 
as expectativas geradas por todo conhecimento 
técnico-científico que desenvolvemos com a 
finalidade de utilizá-lo como uma ferramenta 
para o alcance de um desenvolvimento mais 
sustentável, foram utilizadas como critério para 
construção desta revisão bibliográfica. 

Foi considerado como objetos para estudo, 
artigos, teses e outras revisões da literatura 
especializada, disponíveis nos principais bancos 
de dados científicos, posteriores ao ano de 2015, 
e incluiu trabalhos que foram desenvolvidos em 
diversas áreas, setores e localidades. 

Ações e realidades

As atividades degenerativas do ambiente 
necessitam de ações de compensação e restauração, 
estes danos podem ser denominados “passivos 
ambientais”, termo que, apesar de variar de acordo 
com a fonte, foi definido pela SABESP, em sua 
publicação “O Guia de Recuperação de Áreas 
Degradadas”, como: “modificações impostas pela 
sociedade aos ecossistemas naturais, alterando 
(degradando) as suas características físicas, 
químicas e biológicas, comprometendo, assim, a 
qualidade de vida dos seres humanos”. Já Sanchez, 
em seu livro “Desengenharia”, define degradação 
do solo de maneira mais ampla, além da poluição 
de causas antrópicas, incorporando a perda de 
matéria orgânica devido à erosão ou a movimentos 
de massa, compactação e qualquer alteração nos 
organismos vivos em sua definição1,2,3.

Para que possamos garantir as nossas 
necessidades mais básicas, como a alimentação, 
muitos impactos negativos são causados no 
ambiente. Além do desmatamento, queimada e 
outras técnicas utilizadas na abertura de novas 
áreas para produção, os insumos nutricionais à 
base de combustíveis fósseis e compostos tóxicos 
são altamente contaminantes para o solo, água 
e organismos vivos que se utilizam na defesa 

das plantas. Ainda, outros processos como os de 
salinização do solo, provocado por excessos de 
irrigação com sistemas de drenagem ineficientes, 
são associados ao desmatamento e ao uso de 
adubos químicos1-9.

Este principal modelo de agricultura 
convencional adotada em nossa sociedade 
demonstra também favorecer os processos de 
erosão, desertificação de solos e a redução da 
diversidade biológica e do patrimônio genético 
destas áreas, pois necessitam de diversas e 
constantes intervenções que agenciam a contínua 
degradação ambiental, comprometendo a 
exploração sustentável do meio ambiente1,4.

Em estudo desenvolvido no sul do Brasil, foi 
demonstrado um comparativo do processo de 
desertificação entre um cultivar de Eucaliptos 
(EF), uma pastagem nativa (GN), um tratamento 
convencional em área de produção de milho 
(CT) e uma área não vegetada (NVS). Pode-
se constatar uma menor agregação no grau de 
estabilidade do agregado de água que se ordenou 
na seguinte posição: EF> NG> CT. O solo NVS foi 
completamente desprovido de agregação, possível 
causa de sua exposição às intempéries e erosão 
eólica. Esta conclusão do autor demonstra que 
nosso principal sistema de produção de alimentos 
promove a desertificação com mais eficiência 
que outras atividades antrópicas de alteração 
do ambiente comumente entendidas como 
degradantes, como as pastagens e o eucalipto, 
relacionados neste trabalho5.

A construção civil e o descarte sanitário dos 
resíduos, também são setores que demandam um 
crescimento exponencial na abertura de novas 
áreas para ocupação e são responsáveis por 
espantosos níveis de degradação dos solos e dos 
demais fatores ambientais10,11.

Se considerarmos o volume de resíduos e 
de desperdício de alimentos que ocorrem em 
restaurantes, escolas e em empresas que oferecem 
refeição aos funcionários que são destinados aos 
aterros sanitários, na melhor das hipóteses, já 
ficaríamos assustados. 

Um estudo desenvolvido na cidade de São 
Paulo tomou como referência o levantamento de 
dados um restaurante industrial de grande porte 
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que serve três (03) refeições por dia com uma 
rotina eficaz na gestão do preparo dos alimentos. 
Os resultados apontaram que a sobra limpa 
foi a menor contribuinte. A média constatada 
neste levantamento foi de quase sessenta quilos 
de resíduos alimentares por refeição10. Nesta 
pesquisa, o contribuinte que mais se destacou na 
geração de resíduos foi o retorno dos pratos dos 
funcionários, demonstrando a importância da 
educação ambiental nos processos cotidianos e 
na incorporação de hábitos mais sustentáveis10.

Esse volume de resíduos das refeições gerados 
por período pode parecer pequeno quando 
pensamos neles individualmente. Porém, apenas 
deste sítio pesquisado, são encaminhados mais de 
cinco toneladas de resíduos orgânicos oriundos 
do restaurante, além dos outros rejeitos que 
serão gerados em suas atividades industriais de 
produção10,12.  

Para podermos visualizar e entender a 
importância do impacto causado apenas pela 
fração orgânica dos resíduos urbanos descartados 
em aterros sanitários no Brasil, o Instituto de 
Pesquisas Aplicadas (IPEA), em 2012, estimou 
que este tipo de resíduo urbano traduz cerca de 
51% do total dos resíduos e somam um peso 
superior 94 mil toneladas por dia12.

É notório que precisamos tomar providências 
como sociedade para alterar esta realidade e que 
teremos grandes desafios para isto. Mas será que 
já não temos a capacidade ou até mesmo algumas 
condições, ferramentas e respostas já prontas para 
desenvolvermos e/ou alterarmos estes e outros 
processos de maneira a serem mais sustentáveis?

Conhecimentos e perspectivas

O Brasil está em convenção com 17 objetivos 
do desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas, que fomentam a fiscalização, a criação 
e a adequação de melhores Leis e diretrizes que 
possam salvaguardar ou restituir o ambiente 
sobre os impactos de nossa atuação, como por 
exemplo, as cidades de Brasília e São Paulo, que 
têm legislação para atender a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305 de 2010, 
que alterou a Lei no 9.605 de 1998 e passou a 
responsabilizar o próprio gerador pela destinação 

adequada a todo e qualquer tipo de resíduo 
provindo de suas atividades, sejam pessoas físicas 
ou jurídicas, de direito público ou privado e que 
sejam responsáveis de maneira direta ou indireta 
pela geração de resíduos sólidos13. 

O Brasil demonstra, também, ser um solo 
fértil para o desenvolvimento de programas, 
tecnologias inovadoras e de conhecimentos 
técnico-científicos, todos com grande potencial 
de utilização na promoção do desenvolvimento 
sustentável. Descobertas científicas, aliadas à 
interdisciplinaridade de trabalhos, iniciativas 
e pesquisas desenvolvidas, novas propostas de 
modelos, equipamentos e alternativas menos 
agressivas ao meio ambiente estão se tornando 
economicamente viáveis e cada vez mais 
acessíveis1. 

O solo é um ecossistema dinâmico e complexo, 
e oferece grande potencial de tratamento e 
reversão das condições degradadas, se estudado 
e manejado corretamente1-5, 6,11,12,14,15.

Uma área de estudo que emerge com grande 
propriedade é o das alternativas de descontaminação 
de solos, conhecidos por biorremediação e 
fitorremediação. Já é possível destacar várias 
técnicas bem estudadas e efetivas, conforme a 
caracterização do solo e do contaminante. Estas 
diferentes técnicas em cada um destes modelos 
podem ter efeito passivo, estimulante, reativo, 
extrativo, transformador ou mesmo estabilizador 
de tais moléculas em áreas contaminadas por ações 
antrópicas1,9.

Outros estudos complementares aos citados 
anteriormente apontam a eficácia no uso de 
biopolímeros, que promovem aumento da coesão 
e agregação das partículas do solo, afetam 
positivamente a retenção da água na camada 
mais superficial do solo e reduzem a taxa de 
evaporação. Estas condições fornecem ambientes 
mais adequados para germinação da vegetação 
e para o cultivo de plantas que serão utilizadas 
nos tratamentos de contramedida dos processos 
de descontaminação e desertificação dos solos 
em regiões que apresentam baixos índices de 
precipitação14.

Com objetivo de entender e maximizar a 
eficácia no processo de dessalinização dos solos, 
estudos abordam alternativas que envolvem 
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práticas mais adequadas de drenagem associadas a 
um melhor planejamento e aplicação de técnicas de 
irrigação, pousio e uso de plantas resistentes para 
o tratamento e posterior manutenção destas áreas 
e que, quando aplicadas em conjunto, possuem 
potencial para reduzir os efeitos insalubres do 
excesso de sais nos solos4,7,8. 

Medidas de acompanhamento para maior 
entendimento e possível prevenção dos processos 
de desertificação têm sido criados. O Sistema de 
Alerta Precoce contra seca e desertificação (SAP), 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisa 
Espaciais (INPE), recebeu uma premiação na 
Convenção das Nações Unidas para o Combate à 
Desertificação. Esta premiação foi concedida pelo 
programa Dryland Champions15. 

Este programa coordenado pelo INPE está 
atuante em 20% do território brasileiro e propõe 
a contraposição dos dados coletados após a 
identificação de Indicadores Regionais de 
Desertificação e Áreas Ambientalmente Sensíveis, 
através da análise de imagens e informações 
geradas por satélite, aferições topográficas, 
climatológicas, geológicas, além da observação 
da cobertura vegetal, fatores socioeconômicos e 
padrões de usos da terra adotados nestas regiões15.

Com finalidade de reduzir o impacto na geração 
da bioenergia de etanol, estudos que sugerem 
alternativas de consórcios com leguminosas e 
aplicações de biocarvão demonstraram ser uma 
prática mais sustentável. Sua utilização melhora 
o rendimento para a produção de etanol16.

No Brasil, temos grandes empresas com cases 
de sucesso na produção orgânica da cana-de-
açúcar, com seus produtos derivados e distribuídos 
em todo o país. 

Considerando a importância econômica, social 
e ambiental que envolvem a geração dos resíduos 
orgânicos, muitos estudos interdisciplinares e 
com olhares para diferentes utilizações destes 
chamados resíduos, surgem e oferecem novas 
formas de olhar para este material e o seu 
potencial nas mais diversas aplicações, como 
mais uma poderosa ferramenta de promoção da 

sustentabilidade2,3,10-12,17.
Enquanto pesquisas validam diferentes técnicas 

de compostagem a partir de resíduos alimentares, 
desenvolvidas para utilização deste produto 
final como agente de grande potencial adsortivo 
e também de imobilização de metais pesados. 
Outros estudos analisam a qualidade de compostos 
advindos destas mesmas origens, incluindo 
àqueles gerados no pós-preparo e eventualmente 
carnes. Ambos demonstraram o quão promissor 
podem ser, se aplicados em grandes escalas10,12. 

As técnicas de compostagem do lodo do esgoto, 
têm intuito de reduzir o material contaminante 
oriundo dos processos de tratamento de esgotos 
e alterá-lo para uma condição inerte em relação 
ao meio ambiente. Através destes processos de 
compostagem, ocorrem a redução de patógenos 
e de concentrações de materiais contaminantes e 
insalubres ao solo e ao meio ambiente, permitindo 
inclusive seu uso como condicionador de solos na 
agricultura, em condições específicas10,12,18.

Considerações finais

A nossa realidade demonstra que temos grandes 
desafios no alcance de um desenvolvimento mais 
sustentável para a humanidade. Porém, a partir 
deste estudo, pôde-se observar um alvorecer de 
conhecimentos e o surgimento de novas formas de 
atuação que nos possibilitam almejar e alcançar 
tais objetivos. 

Conclui-se nesta revisão bibliográfica, que já 
possuímos diretrizes mais eficientes, conhecimentos 
suficientes, capacidade de ação e ferramentas 
necessárias para iniciarmos algumas mudanças 
em nossos processos mais primordiais de maneira 
a torná-los mais sustentáveis. 

Um outro ponto que deve ser ressaltado 
neste estudo é a importância e a necessidade da 
inclusão e planejamento de ações de educação 
ambiental, tratando-a como agente facilitadora 
na implantação e apropriação de novos hábitos, 
assim como na promoção do rompimento com 
antigos paradigmas.
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