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Resumo: O presente artigo por meio de uma pesquisa bibliográfica pretende apresentar e discutir o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, suas múltiplas visões e impactos para a sociedade moderna. Por fim, o artigo 
busca avaliar as possíveis relações existentes entre Desenvolvimento Sustentável e o planejamento nacional de 
energia. 
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Abstract: The present article, through a bibliographical research intends to present and to discuss the concept of 
Sustainable Development, its multiple points of view and impacts on modern society. Finally, the article seeks 
to evaluate the relations between sustainable development and national energy planning. 
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Resumen: Este artículo, por medio de una revisión de la literatura tiene como objetivo presentar y discutir el 
concepto de Desarrollo Sostenible, sus múltiples puntos de vista y sus impactos en la sociedad moderna. Por 
último, el artículo trata de evaluar la posible relación entre el desarrollo sostenible y la planificación energética 
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Introdução 
 
Para um melhor entendimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS) e seus impactos para a 
sociedade moderna, inicialmente faz-se necessário uma explicitação a respeito das diferenças entre os termos 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico. 
De acordo com Passos e Nogami (1998), muitas vezes, as definições de crescimento e desenvolvimento 
suscitam confusões conceituais. Usualmente, são termos que interagem no progresso das nações, entretanto, não 
se pode defini-los como sendo sinônimos. Quando o processo de crescimento ocorre de forma isolada, esse 
pode acarretar desequilíbrios estruturais em uma economia. O processo de desenvolvimento, por sua vez, pode 
trazer o crescimento. Dessa forma, por crescimento econômico, pode-se entender o ato ou efeito de crescer, ou 
seja, o aumento contínuo do Produto Nacional Bruto (PNB), tanto em termos globais como per capita. Já o 
desenvolvimento econômico, refere-se ao estágio econômico, social e político de uma sociedade, o 
caracterizado que é pela constante melhoria nos índices de produtividade dos fatores de produção. 
Quanto aos possíveis equívocos cometidos entre as definições de crescimento e desenvolvimento econômico, 
Veiga (2005) salienta que é freqüente, dentro da Economia tratar esses termos como sinônimos. No entanto, 
alguns acontecimentos ao longo dos tempos, descartam essa possibilidade. Nesse sentido, desde que o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou o “Índice de Desenvolvimento Humano” (IDH), 
visando evitar o uso exclusivo da variável econômica como critério de aferição do progresso de uma nação, a 
identificação do desenvolvimento como simples crescimento ficou fora de propósito. Até o início dos anos de 
1960, não se sentia a necessidade de distinguir esses dois termos, pois, as poucas nações ditas como 
desenvolvidas eram aquelas que haviam se tornado ricas pela industrialização. De outro lado, os países que 
haviam permanecido subdesenvolvidos eram os pobres, nos quais o processo de industrialização era incipiente. 
Todavia, foram surgindo evidências, as quais relatavam que o intenso crescimento econômico durante os anos 



de 1950 em diversos países semi-industrializados, não se traduziu em maior acesso da população mais pobres a 
bens materiais e sociais (acesso à saúde,  à educação e à cultura), como ocorreu nos países desenvolvidos. 
No intuito de se esboçar um melhor esclarecimento sobre o conceito de desenvolvimento econômico, recorre-se 
a Furtado (1961), o qual salienta que a teoria de desenvolvimento econômico busca explicitar, em uma 
perspectiva macroeconômica, as causas e o mecanismo do aumento persistente da produtividade do fator 
trabalho e suas repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e utiliza o produto social. 
Essa tarefa está baseada em duas dimensões: a primeira compreende a análise do mecanismo do processo de 
crescimento, exigindo construções de modelos simplificados dos sistemas econômicos existentes, pautados em 
relações estáveis entre variáveis quantificáveis e de relevante importância; a segunda dimensão abrange o 
estudo crítico das variáveis básicas definidas na fase anterior. Sendo assim, não basta a construção de um 
modelo abstrato e a explicação do seu funcionamento. É necessária  a verificação da eficácia desse modelo em 
confronto com uma realidade histórica. 
Para Sachs (2004), o conceito de desenvolvimento é extremamente distinto do conceito de crescimento, haja 
vista que o primeiro, apresenta objetivos muito além da mera multiplicação da riqueza material, a qual pode 
promover a concentração de renda nas mãos de poucos. Esse mesmo autor ressalta que o crescimento é uma 
condição necessária, mas de forma alguma é suficiente para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e 
mais completa para todos. 
Sob a ótica de Sen (1999), o conceito de desenvolvimento é distinto do conceito de crescimento, na medida em 
que os objetivos do desenvolvimento vão muito além do simples aumento da riqueza material. Segundo esse 
autor, o conceito de desenvolvimento traz consigo os ideais de igualdade, de equidade e de solidariedade, os 
quais, em vez de buscar apenas a maximização do Produto Interno Bruto (PIB), tem o objetivo maior de 
promover a igualdade, maximizando as vantagens daqueles que vivem nas piores condições, reduzindo a 
pobreza no mundo. 
Atualmente surgem outros conceitos mais abrangentes para o desenvolvimento econômico. Um desses foi o 
proposto por Sen (2000), o qual sugere que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão 
das liberdades  que as pessoas desfrutam. Esse enfoque contrasta, significativamente, com as visões mais 
restritas de desenvolvimento, como aquelas que identificam o desenvolvimento com simples crescimento do 
PIB, aumento de rendas pessoais, industrialização e avanço tecnológico. Certamente o crescimento desses 
fatores é muito importante, como meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas, 
essas liberdades dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais, políticas e culturais. 
Após esses esclarecimentos, salienta-se que o presente artigo, por meio de uma pesquisa bibliográfica busca 
discutir o conceito de Desenvolvimento Sustentável, apresentando os possíveis impactos desse à sociedade 
moderna, particularmente ao processo de planejamento energético. 

 
O conceito de desenvolvimento sustentável 

 
Conforme Rampazzo (2001), o final do século XX e o início do século XXI, têm sido caracterizados pelo 
esgotamento de um estilo de desenvolvimento que se mostra socialmente perverso, politicamente injusto e 
ecologicamente predatório. De acordo com esse autor, a sociedade moderna vive em um ambiente de constante 
crise político-institucional, fruto de estratégias de desenvolvimento que privilegiam apenas o crescimento do 
PIB no curto prazo, às custas dos vitais recursos naturais, provocando uma verdadeira crise socioambiental em 
escala mundial. 
Em concordância com a afirmação anterior, Reis e Silveira (2000) reforçam que os valores que sustentam o 
atual paradigma de desenvolvimento vigente na sociedade contemporânea dão exagerada ênfase, somente ao 
crescimento econômico, que invariavelmente implica na exploração descontrolada dos recursos naturais, no uso 
de tecnologias insustentáveis e no consumo desenfreado. Tais valores têm ocasionado grandes desastres 
ecológicos, disparidade e desintegração social, falta de perspectivas futuras e a marginalização de regiões e 
indivíduos, violência urbana e guerras localizadas. 
Observando-se o cenário descrito nos dois parágrafos anteriores, de acordo com Almeida (2001) e Becker 
(2001) o conceito de DS vem sendo utilizado como portador de um novo projeto social capaz de garantir, no 
presente e no futuro, a sobrevivência dos grupos sociais e da natureza. Esse vem, gradativamente, 
transformando-se em uma filosofia que traz uma via alternativa na qual  transitam diferentes interesses de 
grupos sociais como, por exemplo, políticos, ecologistas, economistas, grandes empresas, bancos, ONGs etc. 
Por esse motivo é necessário cautela ao abordar esse conceito, sendo preciso um melhor esclarecimento a 
respeito desse. O DS tem como uma de suas premissas fundamentais o reconhecimento da insustentabilidade ou 
inadequação econômica, social e ambiental do padrão de desenvolvimento da sociedade contemporânea. Esse 



conceito nasce da compreensão das injustiças sociais e da escassez dos recursos naturais provocadas pelo 
modelo de desenvolvimento vigente na maioria dos países. Apesar de amplamente discutido nos últimos anos, 
esse ainda é um conceito genérico, difuso e pouco preciso. Portanto, trata-se de um conceito  emergente, sujeito 
a diferentes concepções. 
Na visão de Becker (2001), o DS está intimamente relacionado com a capacidade de uma sociedade manter, no 
médio e no longo prazo, um círculo virtuoso de crescimento econômico e um padrão de vida adequado. 
Segundo esse mesmo autor, esse conceito não trata de abolir os ciclos econômicos com suas flutuações, mas de 
manter expectativas de melhoria contínua do padrão de vida da população, a despeito das flutuações setoriais e 
crises econômicas localizadas. Trata-se, portanto de um conceito multidimensional e intertemporal. 
Dessa forma, um dos conceitos para DS amplamente difundidos pelo mundo é abordado  pelo PNUD (1991, 
1992), conceito esse que abrange as dimensões básicas dos problemas socioeconômicos e ambientais podendo 
ser entendido como:  

“o processo para ampliar o espectro de opções para as pessoas, oferecendo-lhes maiores oportunidades de 
educação, atenção médica, renda e emprego, abrangendo toda a gama de opções humanas, desde um 
ambiente físico em boas condições até liberdades econômicas e políticas”. 

Essa forma de conceituar DS possui alguns méritos: o primeiro está no fato de abranger um leque de dimensões 
relevantes, tais como, a social, a econômica, a ambiental (ambiente físico) e a política (liberdades e opções de 
escolha). O segundo deve-se ao fato de colocar o ser humano no centro das considerações desse conceito, ou 
seja, deixa claro que o DS tem como alvo às pessoas, a partir de ações da sociedade. Assim sendo, esse conceito 
parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma nação não se deve considerar apenas a dimensão 
econômica, mas também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 
humana. 
De acordo com Almeida (2001, p.38) o conceito mais conhecido para Desenvolvimento Sustentável (DS) é 
aquele que foi estabelecido em 1987 pelo World Commission on Environment and Development (WCED) no 
Relatório Brundtland , o qual destaca que DS pode ser entendido como: “é o desenvolvimento que atende as 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades”. Esse conceito abrange a dimensão temporal e salienta que existem fortes impactos nas 
oportunidades futuras que são desencadeadas por ações no presente. Portanto, reconhecem-se como dimensões 
relevantes do DS, o crescimento econômico, a justiça e o ambiente com incidência, tanto no espaço como no 
tempo. Ainda conforme Almeida (2001) o conceito WCED fornece a idéia de uma busca de integração 
sistêmica entre diferentes níveis da vida social, ou seja, entre a exploração dos recursos naturais, o crescimento 
tecnológico e a mudança social. 
Entretanto, Almeida (2001) ressalta que há dúvidas com relação a qual agente caberia definir os parâmetros 
valorativos e políticos capazes de nortear essa integração. Trata-se de sustentar o quê? “Futuro comum” de 
quem e para quem? Nessas condições reside a principal base de conflitos entre aqueles que disputam a idéia e as 
práticas sociais e produtivas que permeiam esse conceito. 
Ainda com relação a essa mesma discussão, Alier (1998, p.78) salienta que o conceito de DS significa 
“crescimento ou desenvolvimento econômico que seja compatível com a capacidade de sustento de um 
território”. Essa definição está baseada nas palavras da IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature) que afirma:  

“A conservação da natureza talvez seja uma pré-condição do crescimento econômico, já que o consumo 
futuro depende em grande medida do estoque de capital natural. A conservação é, sem nenhuma dúvida, 
uma pré-condição do Desenvolvimento Sustentável, unindo o conceito ecológico de capacidade de 
sustento, com os conceitos econômicos de crescimento e desenvolvimento”. 

Em consonância com as opiniões anteriormente citadas, Moura (2000) menciona que o crescimento econômico 
somente pode ser realizado dentro de uma visão de desenvolvimento sustentável, ou seja, manter 
indefinidamente a disponibilidade de um determinado recurso, usado pela geração presente e pelas gerações 
futuras. Uma das dificuldades que envolvem esse conceito é que as gerações futuras, obviamente, não 
participam das discussões sobre o cenário econômico da atualidade e dessa forma, não estão diretamente 
comprometidas com os atuais problemas socioambientais que ocorrem em nossa sociedade. 
Moura (2000) aponta que, tratando-se de DS, cabe lembrar que existem diversas vertentes relacionadas ao 
mesmo, dentre essas, destacam-se o desenvolvimento social, o econômico, o ambiental, o político e o 
tecnológico, descrevendo o seguinte processo: o gerenciamento com responsabilidade ambiental concilia as 
necessidades de crescimento econômico, com os requisitos de uma melhor qualidade de vida. Com o 
crescimento das atividades industriais, fatalmente há uma geração maior de resíduos e poluentes e um consumo 



dos recursos naturais, porém, isso deverá vir acompanhado da utilização de tecnologias limpas , processos de 
produção, materiais e práticas gerenciais que busquem reduzir os efeitos danosos a parâmetros aceitáveis. 
Com relação à aplicabilidade do conceito de DS, EPE (2006) salienta que esse pode ser considerado um 
princípio, uma noção e, portanto, não significa, um conceito auto-aplicável ou diretamente operacional. Sendo 
assim, para que seja possível quantificar o grau de atendimento a esse princípio, recorre-se a um atributo desse 
conceito denominado de Sustentabilidade. O grau de sustentabilidade é relativo, dando-se em função da 
valoração com relação aos objetivos em que cada um dos interessados se coloca frente às dimensões 
consideradas no DS. 
Dessa forma, Moura (2000) destaca que o termo DS envolve o conceito de sustentabilidade, o qual traz a idéia 
de manutenção dos estoques da natureza, ou pelo menos, da garantia de sua reposição por processos naturais ou 
artificiais, ou seja, são necessários maiores cuidados com a capacidade regenerativa da natureza. O conceito de 
sustentabilidade está relacionado, em primeiro lugar ao uso racional dos recursos, evitando-se desperdícios e 
adotando-se processos de recuperação e reciclagem. Em segundo lugar, a sustentabilidade pode ser alcançada 
por meio do desenvolvimento e do uso de novas tecnologias, procurando substitutos mais eficientes para os 
insumos esgotáveis e o uso de substitutos renováveis. 
Considerando-se o exposto no parágrafo anterior, Sachs (1997) destaca que sustentabilidade constitui um 
conceito dinâmico que leva em conta as necessidades crescentes das populações dentro de um cenário em 
constante expansão. Nesse sentido, esse autor apresenta cinco principais dimensões que envolvem o conceito de 
sustentabilidade, a saber: 
a)      Social – trata-se do estabelecimento de um processo de desenvolvimento que conduza a um padrão estável 
de crescimento, com uma distribuição mais eqüitativa da renda e dos ativos, assegurando uma melhoria 
substancial das grandes massas e uma redução das atuais diferenças entre os níveis de vida da população. 
b)      Econômica – essa dimensão se torna possível graças ao fluxo eficiente e constante de recursos públicos e 
privados em prol do adequado manejo e alocação dos recursos naturais existentes. 
c)      Ecológica - está relacionada ao uso do potencial de recursos existentes nos diversos ecossistemas em 
sintonia com um nível mínimo de deterioração desse potencial. 
d)      Geográfica - os problemas ambientais podem, muitas vezes, ser ocasionados, por uma desequilibrada 
distribuição espacial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. Daí a necessidade em se buscar 
uma configuração rural-urbana mais equilibrada. 
e)      Cultural - talvez, constitua-se na dimensão mais difícil de ser concretizada, na medida em que implica o 
processo de modernização com raízes endógenas, buscando a mudança em sintonia com a continuidade cultural 
vigente. 
Com relação ao processo de DS, Sachs (2000, 2004) destaca que esse pode ser melhor alcançado com o 
aproveitamento dos sistemas tradicionais de gestão de recursos e com a organização de um processo 
participativo de identificação das necessidades sociais, dos recursos potenciais e das maneiras de 
aproveitamento da biodiversidade como caminho para melhoria do nível de vida dos povos. Esse processo exige 
políticas diversas que atuem como facilitadoras na negociação entre populações locais e autoridades, sendo 
subsidiado por cientistas, associações civis e agentes econômicos públicos e privados. Geralmente, essas 
negociações são dolorosas devido aos interesses antagônicos entre as partes. 
 

Desenvolvimento sustentável e escassez de energia 
 
Em se tratando da grande sinergia existente entre os conceitos de energia e desenvolvimento, Goldemberg 
(1998) relata que essa sinergia tem sido objeto de vários estudos, porém de maneira muito genérica e 
simplificada. Conforme apresentado anteriormente, o conceito de desenvolvimento econômico faz uso do PIB 
per capita como um indicador. Com relação ao consumo de energia, também é comum se fazer o uso do 
consumo per capta  No entanto, esses podem ser considerados medidas grosseiras do bem-estar geral de uma 
população, devido a não considerarem a questão das desigualdades sociais dentro de um país. Dessa forma, os 
mais pobres  não apenas consomem menos  energia do que os ricos, mas também tipos diferentes de energia, e 
com equipamentos menos eficientes. Como conseqüência, o impacto ambiental da energia consumida é 
diferente. 
Para Bajay (1989), a dependência causada pela escassez de energia pode ser avaliada na sociedade moderna a 
partir do conceito de sistema energético. Esse, por sua vez é um sistema que cumpre uma função extremamente 
precisa provendo a energia útil de que toda atividade humana necessita. O sistema energético é considerado um 
sistema social, com atores individuais e institucionais que estão a todo o momento, tomando inúmeras decisões. 
Assim, trata-se de um sistema aberto e dinâmico, que opera sob condições de incerteza, sendo influenciado em 



suas diversas partes por variáveis que se relacionam entre si como, a sociedade em geral, o sistema de relações 
internacionais e o meio ambiente. Não é suficiente, somente se afirmar que o sistema energético apenas fornece 
a energia requerida pela sociedade. Esse autor observa também que há inúmeros impactos socioambientais 
relacionados à disponibilidade de energia para a população, destacando-se: 
a)       Melhoramento da qualidade de vida – relaciona-se à capacidade da sociedade de satisfazer as 
necessidades de seus membros, permitindo-lhes desenvolver suas potencialidades pessoais. 
b)       Melhoramento da sustentabilidade ambiental – está relacionado à capacidade da sociedade de sustentar o 
seu processo de desenvolvimento de longo prazo, utilizando-se de recursos próprios. 
c)       Mais e melhor  capacidade de autodeterminação – refere-se à capacidade da sociedade de tomar decisões 
de acordo com seus próprios interesses,  por meio da participação ativa nas decisões que podem causar impactos 
ao seu modo de vida. 
A energia se relaciona com diversos setores, dentre esses os sistemas produtivos e o setor público. 
Conseqüentemente, conforme destaca Bajay (1989) as decisões referentes à energia produzem efeitos nos 
diversos campos da economia. Como muitas dessas decisões energéticas concernem no longo prazo , os 
métodos tradicionais de cálculo econômico urgem ser manejado com grande precaução. É então necessário que 
os critérios de avaliação dos investimentos energéticos, façam-se sentir, particularmente nos sistemas produtivo 
e público e não apenas, busquem uma otimização setorial. Essas características aliadas à constante falta de 
recursos econômico-financeiros embasam o reconhecimento por diversos países, dentre esses aqueles tidos 
como emergentes, da real necessidade de um planejamento de infra-estrutura, particularmente um planejamento 
da indústria de eletricidade melhor elaborado e estruturado, com o propósito de dar total sustentação e 
sustentabilidade ao processo de desenvolvimento desses países. 
Sendo assim, com o propósito de preencher essa lacuna, nos últimos anos tem sido utilizado em alguns países, 
um novo instrumento visando à antecipação das preocupações socioambientais no nível mais amplo de um 
planejamento energético de uma nação, denominado de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 
Considerando-se os comentários anteriores, de acordo com Thérivel e Partidário (1996), entende-se que a 
metodologia AAE tenda a ser um vetor de promoção da sustentabilidade para o processo de planejamento e 
desenvolvimento de um país. Esse fato se dá, em função da AAE estimular a implantação de práticas e 
procedimentos que ajudam a promover o DS, permitindo assim: 
-       fazer com que o princípio de sustentabilidade seja observado, partindo das políticas até aos projetos 
individuais de energia; 
-     ajudar a assegurar que as considerações ambientais e de sustentabilidade sejam incorporadas ao 
planejamento energético; 
-     identificar parâmetros ambientais e de sustentabilidade para, por meio desses, testar os efeitos do 
planejamento energético; 
-    avaliar se os impactos do planejamento energético estão de acordo com os objetivos de sustentabilidade. 
Na visão de Egler (1998), a AAE promove a sustentabilidade no processo de desenvolvimento, particularmente 
pela sua capacidade integrativa. Essa afirmação é compartilhada  por Thérivel e Partidário (1996, p.9), 
conforme a seguinte citação: 

“AAE pode também representar um significativo papel para reforçar a integração das considerações 
ambientais na política e nos processos de planejamento, ajudando, com isso, implementar o 
desenvolvimento sustentável. Um sistema mais integrado de planejamento significa que os critérios 
ambientais e de sustentabilidade foram incorporados por todo o processo de planejamento, por exemplo, 
na identificação de localizações insustentáveis para o desenvolvimento, e na avaliação das alternativas de 
políticas, planos e programas (PPPs).” 
 

Considerações finais 
 
O conceito de Desenvolvimento Sustentável que, em termos gerais está associado ao mero crescimento 
econômico é hoje profundamente questionado, por estar limitado apenas às influências do Produto Interno 
Bruto (PIB). 
As preocupações do homem com o futuro é uma questão global que envolve interesses capitalistas com o uso 
sustentável dos recursos do planeta. Contudo, dentro desse cenário capitalista onde a pobreza e a injustiça 
tendem ser endêmicas, certamente poderão ocorrer crises sociais, ecológicas e de outros tipos. 
Apesar dessas críticas, são inegáveis as tentativas de todos em busca de um aprimoramento para o conceito de 
DS, por meio da incorporação das preocupações de caráter ambiental atreladas às preocupações de cunho 
sociais. Entretanto, na prática ainda não está claro, de que forma essa inter-relação pode ser conseguida, sem 



que haja profundas transformações na concepção econômica capitalista vigente, tanto em nível local como em 
nível global. 
Para que a proposta de DS seja realmente viável é necessário que todos tenham atendidas as suas necessidades 
básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações de uma vida melhor, sem que 
os recursos naturais sejam degredados, dando assim oportunidades para todas as gerações, atuais e futuras. 
Especificamente com relação aos impactos do conceito de planejamento energético de uma nação, essa é uma 
questão muito discutida em função da atual nível de escassez de energia que assola o mundo. Nesse sentido, há 
fortes indícios que apontam para uso da metodologia de Avaliação Ambiental Estratégica e sua visão 
preventiva, como um instrumento que possa dar ao planejamento de energético um efetivo caráter sustentável. 
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