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Desenvolvimento Sustentável pode ser definido como aquele que procura satisfazer as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 
próprias necessidades. É a possibilidade das gerações atual e futura atingirem nível satisfatório de 
desenvolvimento social, econômico e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, uso consciente dos recursos 
naturais, preservando fauna e flora e seus habitats naturais. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável é multifacetado e busca alcançar um ponto de equilíbrio 
entre o crescimento econômico, a equidade social e a proteção ao meio ambiente.
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O Desenvolvimento Sustentável preconiza qualidade em vez de quantidade, tendo por 
consequência a redução do consumo de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e 
da reciclagem; implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização.

Sua colaboração é fundamental para conservarmos o meio ambiente e garantirmos qualidade 
de vida para nós e nossas futuras gerações.

O Desenvolvimento Sustentável pode ser dividido em três componentes: 
a Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Econômica e Sustentabilidade Sócio-Política.
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A Sustentabilidade Sócio-Política é o veículo de humanização da economia, 
objetivando garantir que todas as pessoas tenham condições iguais de acesso a 
bens e serviços de boa qualidade necessários para uma vida digna. 

A Sustentabilidade Econômica é o conjunto 
de políticas que visam à incorporação de 
conceitos ambientais e sociais aos 
conceitos tradicionais de economia.  Desta 
forma, o lucro passaria a ser definido não 
somente com base em parâmetros 
financeiros, mas também ambientais e 
sociais, o que conduziria ao uso correto dos 
recursos naturais e humanos. 

A Sustentabilidade Ambiental consiste na 
manutenção das funções e dos 
componentes dos ecossistemas. Em outras 
palavras, é a capacidade que os diversos 
ambientes possuem para manter as 
condições de vida de todos os seres vivos, 
levando-se em consideração habitabilidade, 
beleza natural e sua função como fonte de 
energias renováveis.
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