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A ESCALA DEMOGRÁFICA NO PLANETA E A DEMANDA POR RECURSOS 

HÍDRICOS: CENÁRIOS PARA O  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Antonio Carlos Demanboro1, Carlos Alberto Mariotoni¹ e Sueli do Carmo Bettine¹ 

 

Resumo - O balanço hídrico no planeta e seu inter-relacionamento com o crescimento 

demográfico são abordados visando subsidiar a elaboração de cenários para o 

desenvolvimento sustentável, com ênfase sobre o recurso água. A dinâmica populacional 

é discutida com base no conceito de cidades globais, considerando-se os efeitos da 

globalização econômica. São feitas considerações sobre a capacidade de suporte do 

planeta e sobre a definição das escalas  físico-territorial e das atividades econômicas, 

abordando-se os conceitos de sustentabilidade máxima e ótima, antropocêntricas e 

biocêntricas. Parte-se do balanço hídrico do planeta, da disponibilidade de terras férteis e 

das projeções populacionais elaboradas pela ONU para o ano 2050, e elaboram-se dois 

cenários denominados “agrícola sustentável” e “água-compartilhada”. Conclui-se que o 

cenário “agrícola-sustentável” exerce maior pressão sobre os recursos hídricos da Europa 

e América do Norte; e que o cenário “água-compartilhada” exerce maior pressão sobre os 

recursos hídricos da América do Sul/Central. 

 

Abstract- The relationships between both the demographic growth and the water 

resources are focused to subsidise the elaboration of sustainable development scenarios, 

with emphasis in water resources. The population dynamic is discussed based on the 

concept of global cities, looking for the economic globalization effects. The planet 

carrying capacity and the scale of economic activities are discussed beginning with the 

maximum and optimum sustainable concepts, both antropocentric and biocentric. Two 

scenarios denominated “sustainable-agriculture” and “sharing-water” are elaborated with 

the available resources of water and fertile lands, and with the population trends 

elaborated by the United Nations to 2050. Are concluded that the “sustainable-

agriculture” scenario press more over the water resources of Europe and North America, 

and the “sharing-water” scenario press more over the South and Central America water 

resources.  
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial à vida. Por essa razão, a história do 

desenvolvimento humano está ligada ao convívio ou ao domínio sobre a água. 

As inundações do rio Nilo eram recebidas como benção dos Deuses pelos 

egípcios, pois fertilizavam extensas várzeas. As culturas pré-colombianas e árabes 

criaram sofisticados sistemas de irrigação para aproveitar cada gota do recurso. 

O volume total de água no planeta é constante e as reservas somam  

aproximadamente 1.386 milhões de km3. O volume de água doce representa cerca de 35 

milhões de km3, ou 2,52% da quantidade total de água no planeta. 

Deste volume de água doce, os rios representam 0,006%, os lagos 0,26% e a 

água contida na atmosfera 0,04%.  

 O ciclo global da água depende, por um lado, de fontes naturais de energia, e 

por outro, exerce considerável influência no balanço energético da atmosfera e na 

superfície dos continentes. 

 Atualmente, a população mundial e suas atividades antrópicas já atingiram uma 

escala de utilização dos recursos naturais disponíveis que obrigam-nos a pensar de uma 

nova maneira para o futuro, notadamente se considerarmos que a população mundial está 

prevista para se estabilizar por volta do ano 2050 em aproximadamente 10,8 bilhões de 

habitantes, o que representa cerca de 4,8 bilhões a mais que a população atual. 

A distribuição da população, devido a vários fatores, não está se desenvolvendo 

de forma harmoniosa com relação às fontes de recursos naturais no planeta, ocasionando 

uma concentração populacional em áreas com pouca disponibilidade de recursos hídricos 

e de terras férteis. 

  Além disso, alguns países altamente industrializados e com população 

declinante vem deteriorando seu ambiente natural para sustentar um nível de consumo de 

produtos muito superior aquele a que tem acesso a maioria das pessoas do mundo.  

A era da globalização, comandada pelo planejamento estratégico das 

corporações transnacionais, impôs uma nova dinâmica nas relações entre o homem e o 

meio-ambiente, provocando uma concentração de atividades e de pessoas em 

aglomerados urbanos. 

No presente artigo, procura-se mostrar a situação atual e futura da utilização dos 

recursos hídricos, e  apresentar uma outra forma de visualizar  o problema, com vistas a 

elaboração de 2 cenários de distribuição de recursos, denominados “agrícola-sustentável” 

e “água-compartilhada”. 

 

 

BALANÇO HÍDRICO NO PLANETA 

 

A distribuição de água no planeta não é uniforme, o que produz alterações 

continentais, regionais e locais no uso dos recursos hídricos, com profundas implicações 

econômicas. 
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Padrões internacionalmente aceitos consideram a faixa de disponibilidade entre 

1000 e 2000 m3 per capita/ano como de potencial escassez e disponibilidades inferiores a 

1000 m3 como escassez real (Gleick, 1993).  

Entretanto, estudos mais recentes (ONU, 1997) tem refinado aquele parâmetro e 

definido a escassez hídrica como uma razão entre a retirada de água e a disponibilidade 

hídrica anual. Nestes estudos, uma razão menor que 10% indica pequenos problemas de 

gerenciamento de recursos; uma faixa de 10-20% indica que a disponibilidade hídrica 

está se tornando um fator limitante e investimentos significativos serão necessários no 

futuro; retiradas de água superior a 20% em relação a água disponível indica que o 

gerenciamento tanto do suprimento como da demanda serão necessários e que resoluções 

sobre conflitos de uso terão que ser tomadas para assegurar a sustentabilidade. 

A disponibilidade hídrica per capita para os continentes do mundo e o 

enquadramento quanto a escassez hídrica percentual, é apresentada na tabela 1. Os dados 

básicos da população mundial referem-se ao ano de 1997 e foram ajustados para o ano 

2000 através da taxa de crescimento prevista pelo Population Reference Bureau (1997).  

 

Tabela 1 - Disponibilidade hídrica de água doce per capita e escassez hídrica, para o ano 

2000.  

REGIÃO POPULAÇÃO  

ANO 2000 

PART. 

(%) 

DISP.PER CAPITA 

(m3/ano) 

ESCASSEZ 

HÍDRICA 

(%)(*) 

África 790 13 3966 <10 a 40 

Europa 726 12 7700 10 a 40 

América do Norte 305 5 17333 10 a 40 

América Sul/Central 508 8 24973 <10 

Ásia 3678 61 4050 20 a 40 

Oceania 30 1 33397 <10 

Mundo 6037 100 7055 - 

fonte: Population Reference Bureau (1997); (*) ONU (1997). 

 

A tabela 1 permite observar que a América do Sul/Central apresenta uma das 

melhores disponibilidades hídricas do planeta, ao lado da Oceania.  

Na Europa e Estados Unidos, apesar de apresentarem uma boa disponibilidade 

hídrica per capita, a quantidade e a qualidade dos recursos está bastante comprometida 

devido a escala dos processos produtivos industrial e agrícola. A Ásia e parte da África 

apresentam situação crítica, devido a enorme população concentrada em países desses 

continentes.  

O ser humano está atualmente utilizando mais da metade do total de água 

disponível procedente dos rios e se espera que tal proporção chegue a 70% no ano 2025 

(ONU, 1997).  

Atualmente há mais de 1 bilhão de pessoas sem suficiente acesso a água para 

consumo doméstico, e se estima que em 30 anos haverão 5,5 bilhões de pessoas vivendo 

em áreas com moderada ou séria falta d’água (ONU, 1997). 
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A QUESTÃO DEMOGRÁFICA E OS RECURSOS HÍDRICOS 

As projeções de crescimento demográfico 

A população mundial atual é de 6 bilhões de habitantes e a evolução do seu 

crescimento, estimado pela ONU (1997), é apresentado na fig. 1. 
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Figura 1 - Evolução da população mundial. 

Fonte: ONU, 1997 

 

Assim, para o ano 2050, teremos uma população variando entre os limites de 8-

11 bilhões de habitantes, com uma média em torno de 9,5-10 bilhões. Esta população 

tenderá a se estabilizar nestes patamares, atingindo-se assim o ponto de saturação 

populacional. 

 

A distribuição das populações no mundo e os recursos hídricos 

 Verifica-se que a distribuição deste acréscimo previsto de mais de 4 bilhões de 

habitantes aumentará a pressão sobre os recursos hídricos, uma vez que nascerão pessoas 

em locais onde já é crítica a situação atual, conforme podemos observar comparando-se a 

tabela 1 e a tabela 2 mostrada a seguir. 
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Tabela 2 - Distribuição da população mundial nos continentes e escassez hídrica, para o 

ano 2050 

REGIÃO POPULAÇÃO  

ANO 2050 

ACRÉSCIMO 

POPULAÇÃO 

(2050-2000) 

PART. 

(%) 

DISPONIBI

LIDADE 

(m3/ano) 

ESCASSEZ 

HÍDRICA 

em 2050 

(%) 

África 2183 1393 20 1435 10 a 40 

Europa 686 -40 6 8149 20 a 40 

América do 

Norte 

453 148 4 11670 20 a 40 

América 

Sul/Central 

939 431 8 13510 <10 

Ásia 6566 2888 61 2268 >40 

Oceania 51 21 1 20038 <10 

Mundo 10878 4841 100 3916 - 

Fonte: ONU, 1997. 

 

Podemos observar comparando as tabelas 1 e 2 que, em termos relativos, para a 

Europa é esperado um decréscimo significativo no percentual de participação da 

população mundial no período entre os anos 2000 e 2050, de 6%. A Ásia e América do 

Norte aumentam em 1% sua participação; a América do Sul/Central e Oceania mantém 

sua participação, enquanto a África aumenta substancialmente sua participação em 7%. 

Em termos de acréscimo total, África e Ásia representam 90% do acréscimo populacional 

previsto entre 2000 e 2050. 

Caso as projeções se confirmem, a situação da África como um todo estará no 

limite da disponibilidade hídrica de 1000 m3/habitante ano. É interessante observar que a 

média per capita na África é atualmente de 3966 m3/hab (tab.1), valor este muito 

próximo ao da média mundial, 3916 m3/ano, a  ser atingida no ano 2050.  

Esta comparação permite inferir a pressão que será exercida sobre os recursos 

hídricos naquele continente e também para o mundo em 2050, caso as projeções de 

crescimento populacional se confirmem. A situação da Ásia também se agravará de 

forma alarmante, devido ao crescimento populacional previsto. 

Nas regiões industrializadas, Europa e América do Norte, a disponibilidade 

hídrica per capita não será o fator limitante e sim a escassez hídrica provocada pelas 

atividades antrópicas, principalmente agrícola e industrial. 

A situação do crescimento populacional e dos recursos hídricos dos países onde 

é esperada uma população de  mais de 100 milhões de habitantes em 2050 é apresentada 

na tabela 3. Estes países representam cerca de   67 % da população mundial. 
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Tabela 3 -  Evolução da população de países com mais de 100 milhões de habitantes  

País população 

2000(*) 

(milhões) 

part. 

(%) 

população 

2050(*) 

(milhões) 

part. 

(%) 

acréscimo 

população 

(milhões) 

acrésc 

(%) 

sit. R.H. 

em 2025 

     (**) 

China 1269 21 1942 18 673 14 20-40 

Índia 1007 17 1903 18 896 19 >40 

Bangladesh 127 2 255 2 128 3 0-10 

Filipinas 77 1 168 2 91 2 20-40 

Japão 126 2 116 1 -10 - 20-40 

Indonésia 211 4 362 3 151 3 0-10 

Paquistão 146 2 372 3 226 5 >40 

Vietnã 78 1 139 1 61 1 10-20 

Etiópia 63 1 199 2 136 3 0-10 

Nigéria 116 2 461 4 345 6 0-10 

Congo 52 1 213 2 161 3 0-10 

Irã 71 1 176 2 105 2 >40 

Brasil 165 3 274 3 109 2 0-10 

México 100 2 199 2 99 2 0-10 

EUA 274 5 410 3 136 3 20-40 

Russia 146 2 119 1 -27 -   0-10 

Sub-total 4028 67 7308 67 3280 68 ----- 

Mundo 6037 100 10878 100 4841 100 ----- 

fonte: (*) Population Reference Bureau (1997);  (**) ONU (1997). 

  

A situação dos recursos hídricos da China, Índia, Filipinas, Paquistão Vietnã e 

Irã que representam 43% da população mundial, que já é crítica, tende a se acentuar com 

o crescimento populacional. 

A escassez hídrica em países desenvolvidos como EUA e Japão também é 

alarmante, mas muito mais fortemente devido ao aumento das atividades antrópicas do 

que ao acréscimo populacional. Vale ressaltar que Japão e Rússia teriam um decréscimo 

populacional em termos absolutos.  

A situação dos demais países apresentados, embora melhor, não é menos 

preocupante, uma vez que as avaliações da ONU foram, como ela explicita em seu 

relatório, bastante conservadoras. Isto fica claro em nível local, pois que com a mudança 

de escala de estudo pode-se verificar situações muito graves na qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos em localidades como São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), 

Lima (Peru), sendo a América Latina como um todo apresentada na faixa de 0-10% nos 

estudos da ONU. 
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A concentração das populações, os espaços territoriais e os recursos hídricos 

A população mundial vem sofrendo um processo de concentração em centros 

urbanos, o que certamente aumentará a demanda por recursos hídricos e tornará mais 

complexa sua gestão. A evolução desse processo é apresentado, por continente, na tabela 

4. 

 

Tabela 4. Porcentagem da população vivendo em áreas urbanas no período 1965-2025 

Continente/ano 1965 1995 2025 

África 21 35 55 

Ásia e Oceania 23 36 56 

Europa 62 75 85 

América Latina 53 76 86 

América do Norte 72 78 86 

 Fonte: ONU, 1997. 

 

Atualmente, praticamente metade da população mundial vive em centros 

urbanos, sendo esperado que 85% das pessoas vivam em cidades em 2050. 

Ao contrário do que seria esperado devido a possível desconcentração de 

atividades face às novas tecnologias de informação, as cidades concentraram funções de 

comando das atividades privadas e estatais; além de servirem de locais privilegiados da 

economia pós-industrial para as empresas líderes da atualidade, as de finanças e serviços, 

e de terem se tornado mercados locais transnacionais onde as corporações e os governos 

adquirem serviços financeiros e demais serviços altamente especializados (Sassen, 1994). 

Paradoxalmente, paralelamente a esse processo de urbanização, vem ocorrendo 

no mundo um processo de periferização da população, ocasionado pelo processo de 

globalização da economia, que tem provocado uma desarticulação entre os setores das 

cidades que estão em sintonia com o processo de globalização e aqueles que não estão. 

Isto vem se caracterizando como um novo tipo desigualdade urbana. Desse modo, estima-

se que cerca de 1 bilhão de pessoas estarão vivendo em favelas nos próximos anos; 

quadro este que aumenta o risco de doenças de veiculação hídrica. 

 

Tabela 5. Cortiços/Favelas no mundo - em porcentagem da população total 

Local                                 % 

Lagos (Nigéria)                  58 

Bombaim (Índia)                 57 

Rio de Janeiro                     34 

São Paulo                            26 

Cidade do México               25 

Xangai                                 20 

Seul                                     12 

Fonte: ONU, 1997. 
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Além disso, como decorrência tanto do crescimento populacional como do 

processo de globalização, a imigração deverá exercer uma pressão adicional sobre os 

países do primeiro mundo. Neste sentido, Sassen diz que: 

 

“ a imigração é esperada aumentar e se tornar o principal fato em muitas cidades 

européias ... cidades que funcionam como portões de entrada para a Europa receberão 

crescentes fluxos de imigração da Europa do Leste, África e Oriente Médio. Muitas 

destas cidades, particularmente velhas cidades com portos tais como Marselha, Palermo 

e Nápoles, já estão experimentando declínio econômico e não serão aptas para absorver 

os trabalhadores adicionais e os custos associados”. 

 

Neste contexto, surge o  conceito de cidades globais, definidas como sendo 

aquelas que concentram atividades econômicas e que servem de base para as operações 

de empresas transnacionais), conceito este que está associado às megacidades que surgem 

no mundo,  apresentadas na tabela 6. 

 

Tab 6. Evolução da população nas principais cidades do mundo 

Cidade população 

1970 

(milhões) 

população 

1996 

(milhões) 

população 

2025 

(milhões) 

escassez hídrica 

no pais  

Tóquio 16,0 27,5 29,7 20-40 

Cidade México 8,0 17,0 20,5 <10 

São Paulo 7,5 16,0 21,0 <10 

N. York 16,0 16,4 18,3 20-40 

Bombaim 5,0 15,0 35,1 >40 

Xangai 11,0 14,0 20,5 20-40 

Los Angeles 8,0 12,5 15,2 20-40 

Calcutá 7,0 12,3 20,7 >40 

Buenos Aires 8,0 11,8 15,1 <10 

Seul 5,0 12,0 13,5 10-20 

Pequim 7,5 11,0 18,8 20-40 

Lagos(Nigéria) 2,0 10,5 38,5 <10 

Osaka 9,0 10,2 10,8 20-40 

Nova Deli 2,7 10,0 22,2 >40 

Rio de Janeiro 7,0 10,0 13,0 <10 

Karachi(Paquistão) 3,0 10,0 27,5 >40 

TOTAL 122,7 216,2 287,6 - 

Fonte: ONU 

 

Ressalta-se que das 16 megacidades listadas, 12 estão situadas em países em 

desenvolvimento/subdesenvolvidos. 
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Na tabela 6 são apresentadas as localidades de Cidade do México, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Buenos Aires com um índice de escassez hídrica do país abaixo de 10%; 

entretanto,  estes locais tem graves problemas no tocante a qualidade dos recursos 

hídricos, devido tanto ao processo de urbanização como  ao tratamento de esgotos 

inadequado e na maioria dos casos a quase que completa ausência de tratamento. 

Nos demais países, tanto a quantidade como a qualidade estão comprometidas em 

decorrência da concentração da população nesses pólos de atração regionais. 

 

 

OS RECURSOS HÍDRICOS, O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO, A 

CAPACIDADE DE SUPORTE DO PLANETA E A DEFINIÇÃO DE ESCALA 

FÍSICO-TERRITORIAL 

 

Os aspectos da demanda d’água, e de escassez real ou potencial, estão 

intimamente conectados ao crescimento populacional, à escala das atividades econômicas 

e à capacidade de suporte no uso dos recursos naturais. 

O crescimento populacional redundará no aumento da produção de alimentos, 

demandando água e terras férteis para a agricultura, em competição com as cidades.  

Técnicas de cultivo e irrigação pobres e o uso excessivo de pesticidas e 

herbicidas tem provocado uma disseminada degradação dos solos e também de 

contaminação das águas. Os subsídios em muitos países em desenvolvimento para os 

pesticidas e herbicidas, combinados com o manejo inadequado, tem encorajado o uso 

excessivo, levando à contaminação do solo e da água e a milhares de mortes por 

pesticidas (ONU, 1997). 

 Aproximadamente 300 milhões de hectares de terras ao redor do mundo estão 

severamente degradados; e mais 1,2 bilhões de hectares, que correspondem a cerca de 

10% da superfície vegetada da terra, estão pelo menos moderadamente degradadas 

(Oldman, 1992). 

 Existem grandes áreas disponíveis  para a  agricultura na África e na América 

Latina, entretanto os custos para os povos da floresta, para a vegetação de florestas e 

savanas e para a biodiversidade são muito altos. Além disso, a degradação e o 

deflorestamento de bacias hidrográficas tem um importante impacto sobre a qualidade, 

quantidade e periodicidade da água.  

Os níveis de terras irrigadas atuais em partes da China, Índia, Paquistão e EUA, 

estão declinando onde os aqüíferos se tornam exauridos, a salinização aumenta e as 

populações urbanas e indústrias clamam uma crescente participação dos recursos hídricos 

limitados. Entretanto, mais da metade da produção de grãos adicionais em 2010 é 

esperada que venha de terras irrigadas, de acordo com as projeções da FAO. Na  

atualidade quase 40% dos alimentos produzidos em todo o mundo provêm de agricultura 

irrigada. Desse modo, verifica-se a necessidade de investimentos em esquemas de 

irrigação de pequena escala, que se coadunem com o conceito de tecnologia apropriada, 

os quais podem aumentar os níveis de produção enquanto minimizam os custos 

econômicos e o dano ambiental.  
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A situação atual de utilização de terras acarretará que perto de 700 milhões de 

pessoas devem passar fome em 2010 (ONU,1997); uma vez que, conforme Brown 

(1995): 

“A competição por terras está aumentando. O desenvolvimento e o crescimento 

populacional reclamam terra para casas, indústrias e infra-estrutura. Os dados mundiais 

não estão disponíveis mas com o crescimento econômico na Ásia é estimada uma 

redução em áreas de cultura em alguns países de 1% por ano”. 

Constata-se, desse modo, que a escala das atividades humanas atingiu um tal 

nível que tem levado ao limite a utilização dos recursos hídricos, principalmente na 

agricultura, setor que em 1990 foi responsável isoladamente por 86,8% do consumo total 

de água em países em desenvolvimento e 46,1% nos países desenvolvidos (ONU, 1997). 

Assim, fica colocada a questão de qual seria a escala ótima de utilização dos 

recursos hídricos de forma sustentável, considerando o aumento populacional esperado e 

o conseqüente aumento das atividades econômicas - agrícolas e industriais, que agravarão 

o quadro descrito. 

Enfocando esta questão em termos teóricos, vemos na fig. 2 a transição de um 

mundo “vazio” para um mundo “cheio” sendo que o ecossistema onde estão inseridos os 

recursos hídricos se mantém constante em sua escala, tanto com o crescimento das 

atividades antrópicas como com o aumento populacional, sendo inevitável que com o 

passar do tempo as atividades antrópicas ou econômicas se tornem muito maior em 

relação ao ecossistema. Desse modo, verificamos que a evolução das atividades 

antrópicas passou de uma era na qual o capital feito pelo homem era o fator limitante do 

desenvolvimento econômico para uma era na qual o capital natural restante é o fator 

limitante (Daly, 1996). 

 

Fig. 2 - A economia como um sistema aberto do ecossistema 
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Portanto, a escala tem um limite máximo definido tanto pela capacidade 

regenerativa como pela capacidade de absorção do ecossistema, prevalecendo a que for 

menor. Entretanto, Daly esclarece que a escala máxima não é igual à escala ótima, sendo 

que esta última tem dois conceitos: 

 

1.  o ótimo antropocêntrico, onde a regra é expandir a escala (ou seja, crescer) 

até o nível em que o benefício marginal para os seres humanos de capital físico 

manipulado pelo homem se iguale ao custo marginal para os seres humanos em sacrificar 

o capital natural (em nosso caso os recursos hídricos); 

2.  o ótimo biocêntrico, onde outras espécies e seus habitats (que inclui os 

recursos hídricos) são preservados além do ponto necessário para evitar o colapso 

ecológico ou o declínio cumulativo, e além do ponto de máxima escala, devido ao 

reconhecimento que outras espécies também tem direito à vida. A escala ótima 

biocêntrica do nicho humano seria, então, muito menor que o ótimo antropocêntrico. 

 

As definições de desenvolvimento sustentável em geral não especificam qual 

conceito de escala ótima devemos usar, sendo consistentes com qualquer escala que não 

esteja acima do máximo. Assim, Daly afirma que: 

 

“A sustentabilidade é provavelmente a característica da escala ótima sobre a 

qual há maior consenso. É uma condição necessária, mas não suficiente, para a escala 

ótima.” 

 

No presente artigo é discutida a questão da sustentabilidade com base no 

trabalho de Pfaundler publicado em 1902 (op.cit.Allier, 1987), que foi um dos primeiros 

autores a estudar a capacidade de suporte do planeta.  

Para Pfaundler, havia sinais que tinha chegado o tempo na qual a superfície da 

terra estaria cheia de seres humanos que obteriam seu alimento na disputa entre uns e 

outros. Naquela época, algumas regiões do mundo (especialmente a Europa) estavam 

próximas da saturação e a imigração massiva para as Américas estava prestes a acontecer. 

Portanto, havia chegado o momento de se estudar a capacidade de suporte da terra, ou de 

algumas regiões do mundo, e estudar em que extensão tal capacidade de suporte poderia 

crescer através da intensificação das atividades econômicas, principalmente a agricultura.  

O interesse de Pfaundler era determinar qual o valor objetivo da ‘luta pela vida’, 

ou seja, qual seria o prêmio para o vencedor desta luta. 

O número de pessoas que poderia viver no mundo foi sugerido por Pfaundler 

para ser estimado por dois métodos: 

 

a) dividindo a quantidade de materiais disponíveis em cada território pela 

necessidade média por pessoa, considerando apenas os materiais com suprimento crítico; 

e somando o valor obtido de cada território obteria-se o número para o planeta; 

b)  considerando a terra como um único território, tomando implicitamente custo 

zero para o transporte de materiais. 
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Pfaundler não discutiu qual seria a capacidade de suporte se a mobilidade 

completa de pessoas, não a de materiais, fosse permitida; se considerarmos que entre 20 a 

30 anos uma pessoa consumirá alimentos que pesam 100 vezes mais que seu próprio 

peso; o que sob este enfoque tornaria a questão da imigração bastante plausível sob o 

enfoque energático. 

Com relação à aplicabilidade destes métodos, Allier (pg. 104) comenta que: 

 

“usando o primeiro método, a capacidade de suporte estimada seria muito 

pequena, tornando inevitável sobrepujar a escassez local com o comércio entre 

países/territórios. Usando o segundo método, o resultado seria muito mais favorável, 

uma vez que a adoção de custo zero para o transporte é irrealística e não reflete os 

custos energéticos envolvidos”. 

 

Allier considera que Pfaundler não encontrou escassez de materiais no mundo, 

havendo geralmente um excesso; e portanto a luta pela existência não seria direcionada 

para a procura de materiais necessários para a vida, mas para obter a energia necessária 

na preparação desses materiais. 

Deste ponto de vista estritamente energético, para Pfaundler a capacidade de 

suporte da terra dependeria basicamente da conversão de energia solar pelas plantas; mas 

segundo Allier : 

 

“deixando de lado questões tais como a da escassez de água em vastas regiões 

da terra e a escassez dos nutrientes disponíveis para as plantas, a não ser aqueles 

reciclados nos próprios procedimentos agrícolas”(Allier, pg.107). 

 

Os cálculos de Pfaundler apontaram que apenas utilizando a energia do sol e 

trabalho animal e humano, e adotando a necessidade diária de 5000 kcal/pessoa, seria 

possível sustentar uma densidade populacional de 5 pessoas por hectare agriculturável, 

considerando apenas as necessidades humanas de alimento. Allier conclui que: 

“Desde que Pfaundler escreveu seu artigo, a população da terra aumentou três 

vezes, mas as figuras de Pfaundler mostram que a população da terra está bem dentro da 

capacidade de suporte do planeta, mesmo assumindo uma agricultura que não faria uso 

de fontes não renováveis de energia. Pfaundler não deu valores altos e irrealísticos para 

a capacidade de suporte, muito ao contrário”. 

Pretende-se, neste artigo, retomar os cálculos de Pfaundler, porém enfocando os 

impactos sobre os recursos hídricos, não analisados por ele (e que ao contrário do que 

ocorre na atualidade não era a principal restrição à época).  

É lícito conjecturar que caso o crescimento populacional atinja os valores 

projetados, a forma como são atualmente desenvolvidas as atividades econômicas teriam 

que sofrer significativos ajustes para que não seja superado o máximo antropocêntrico.  
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Considerações sobre os ótimos antropocêntrico e biocêntrico, e o máximo biocêntrico 

serão discutidas no item 5, a partir dos cenários elaborados. 

Com base nesses fatores, nos parece ser imprescindível discutir qual deveria ser 

a escala adequada de utilização dos recursos pela sociedade, de modo a assegurar a 

sustentabilidade das atividades antrópicas no planeta. 

 

CENÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO “SUSTENTÁVEL” 

Considerando os requisitos calóricos médios do ser humano tomados por 

Pfaundler e adotando técnicas tradicionais de cultivo e sem considerar os recursos do 

mar, 1 hectare de terras férteis conseguiriam alimentar 5 pessoas anualmente, de forma 

“sustentável”. 

 

Tabela 7 - População atual e área agrícola utilizada nos continentes 

Região 

 

população 

(milhões) 

ano 2000  

área total 

da região 

(km2) 

área agrícola 

utilizada 

(km2) 

(%) 

agric./ 

total 

hab/hectare 

ano 2000  

África 790   30716675 1706900 5,6 4,6      

Ásia 3678   34159601 4422600 13,0 8,3      

A.Sul/C.  508   17827511 1520200 8,5 3,3        

A.Norte 305   27947371 2343600 8,4 1,3        

Europa 726   23246413 2612200 11,2 2,8        

Oceania 30       8503670   659100 7,8 0,5        

Mundo 6037  142401241 13264600 9,3 4,6        

 

Vemos pela tab. 7 que realmente Pfaundler estava certo, uma vez que a média 

mundial atual é de 4,6 hab/ha, valor muito próximo do calculado por ele de 5 hab/ha. 

É interessante observar que na África a relação de 4,6 hab/ha agriculturável é igual à 

média mundial, o que permite considerar que a população daquele continente está no 

limite ‘sustentável’ de 5 hab/ha, para a área atual de cultivo agrícola. A Ásia, por sua vez, 

está muito além do ‘sustentável’; com 8,3 hab/ha. Os demais continentes apresentam 

relação habitante por hectare abaixo da média, e portanto com possibilidades de aumentar 

sua população, mesmo para a área agrícola atual.  

Com base neste parâmetro, elaborou-se a tabela 8, considerando a área agrícola 

necessária para atender a população “sustentável”, que corresponde ao percentual de 15% 

da área de cada região, percentual este praticamente já atingido na Ásia e Europa  (tab. 

7).  
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Tabela 8 - População e área agrícola “sustentável” para as regiões do mundo. 

Região população 

    2050 

(milhões) 

área total 

(km2) 

área agrícola 

‘sustentável’ 

     (km2) 

população 

‘sustentável’ 

(milhões) 

África 2183 30716675    4607501    2304 

Ásia 6566  34159601    5123940    2562 

A.Sul/Cen. 939      17827511    2674127    1337 

A.Norte 453 27947371    4192106    2096 

Europa 686 23246413    3486962    1743 

Oceania 50   8503670    1275551      638 

Mundo 10878 142401241    21360187    10680 

 

Denominou-se este percentual máximo de utilização de 15% como ‘sustentável’ 

uma vez que  representaria a utilização de 21.360.187 km2, montante que corresponde 

aproximadamente ao total de terras férteis no planeta (Allier, 1987).  

Desse modo, todo o potencial de terras férteis disponível estará sendo 

praticamente utilizado para produzir alimentos para 10,6 bilhões de pessoas (21,36x10e8 

x 5 hab/há = 10,6 bilhões de habitantes), valor este também praticamente igual a 

população prevista de 10,8 bilhões, que espera-se alcance seu equilíbrio no ano 2050. 

Portanto, o termo “sustentável” deve ser entendido no sentido que existem terras 

férteis no planeta compatíveis para alimentar uma população de 10,6 bilhões de pessoas, 

independentemente de outros fatores  como a escassez de recursos hídricos, as perdas de 

solos, os níveis de fertilização e irrigação, competição por terras pelas cidades, aspectos 

econômicos, dentre outros; bem como fatores positivos como o aumento da produtividade 

devido a inovações tecnológicas e melhoria genética de espécies.  

Assume-se nesta forma de abordagem que todas as pessoas no mundo terão 

acesso à mesma quantidade de alimentos, que corresponde a necessidade diária de 5000 

kcal/hab.dia, bem como que em cada região seria possível aumentar a área agrícola de 

forma a atingir o limite de 15%. Na Índia, por exemplo, o índice atual de utilização de 

terras para a agricultura já é de 56% da área total do país.   

As terras férteis não se encontram distribuídas uniformemente pelo planeta, o 

que levará muitos países a serem obrigados a praticar técnicas de cultivo intensivas para 

alimentar sua população, ou a importar alimentos de outros continentes. 

Tomando-se as projeções de crescimento populacional, de alocação de terras  e 

de recursos hídricos, elaborou-se 2 cenários de “distribuição” populacional considerando-

se terras férteis e  água disponíveis. 

No cenário 1 é assumido que haverá uma “re-distribuição” da população 

mundial, que tornaria possível um acesso mais harmônico às áreas de cultivo, com base 

na utilização equânime de terras para fins agrícola no mundo, de 15% da área total do 

planeta,  denominado “agrícola-sustentável”. Este cenário pressupõe imigração, ou no 

mínimo que as atividades agrícolas em determinado país seriam responsáveis pela 

alimentação do número de pessoas estimada, mesmo que estas pessoas não estejam 
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fisicamente naquele local. No caso de não ocorrer imigração, haverá um custo energético 

associado ao transporte dos alimentos que deve ser considerado. A disponibilidade 

hídrica é então re-calculada para os novos níveis populacionais. A tabela 9 apresenta os 

dados para o cenário “agrícola-sustentável. 

 

Tabela 9 - Água doce disponível por região para cenário “agrícola-sustentável” 

Região População 

ano 2050 

(milhões) 

População 

‘Sustentável’ 

(milhões) 

rec. hídricos 

 2050 

(m3/ano) 

rec.hídricos 

‘sustent.’ 

(m3/ano) 

situação 

recursos 

hídricos. 

2050 x sust. 

África 2183 2304   1435 1360 igual 

Europa  686 1743   8149 3207 piora muito 

A.Norte  453 2096 11670 2522 piora muito 

A.Sul/Cent   939 1337 13510 9488 médio 

Ásia 6566 2562   2268 5813 melhora muito 

Oceania     50   638 20038 1570 piora muito 

Mundo 10878 10680   3915 3990 igual 

 

No cenário 2 é feito o cálculo da população que deverá ser alocada a cada país 

tendo como premissa a repartição equânime dos recursos de água entre as pessoas do 

mundo. Este cenário é denominado “água-compartilhada”. Este cenário também supõe 

imigração ou que no mínimo as disponibilidades hídricas de determinado país estarão 

comprometidas com o número de pessoas calculado, mesmo que estas pessoas não 

estejam fisicamente naquele local. A tabela 10 apresenta os resultados para o cenário 2. 

 

 

 

Tabela 10 - Água doce per capita distribuida igualmente (cenário “água-compartilhada”). 

Região População 

ano 2050 

(milhões) 

População 

calculada 

(milhões) 

rec. hídricos 

2050 (m3/ano) 

rec.hídricos p/ 

‘pop.calcul.’ 

(m3/ano) 

situação R.H. 

África 2183   795 1435 3990 melhora muito 

Europa   686 1401 8149 3990 piora muito 

A.Norte   453 1320 11670 3990 piora muito 

A.Sul/Cent.   939 3180 13510 3990 piora muito 

Ásia 6566 3733   2268 3990 melhora 

Oceania     50   251 20038 3990 piora muito 

Mundo 10878 10680   3915 3990 igual 

 

Na tabela 11 é feita a comparação entre os cenários 1 e 2; e na tabela 12 são 

apresentados os dados tomando-se a menor população obtida em cada cenário. 
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Tabela 11 - Comparação entre cenários 1 e 2. 

Região Cenário 1 Cenário 2 Comparação Cen.2 em rel. Cen. 1 

África 1360 3990 melhora muito 

Europa 3207 3990 igual 

América Norte 2522 3990 melhora muito 

América Sul/C. 9488 3990 piora muito 

Ásia 5813 3990 piora pouco 

Oceania 1570 3990 melhora muito 

Mundo 3990 3990 igual 

 

 

Tabela 12 - Menor população calculada entre cenários 1 e 2, e disponibilidade hídrica.   

Região População 

Cen.1 ou 2 

(milhões) 

disponibili

dade 

hídrica 

per capita 

África 795 3990 

Europa 1401 3990 

A.Norte 1320 3990 

A.Sul/C. 1337 9488 

Ásia 2562 5813 

Oceania 251 3990 

Mundo 7666 5559 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira consideração a fazer é que os cenários elaborados devem ser 

interpretados como situações limite que permitem visualizar o que ocorrerá caso a 

população se estabilize em 10,8 bilhões, tendo como preocupação básica tanto a 

alimentação desta população como assegurar acesso a água de forma a atender suas 

necessidades básicas.  

A abordagem escolhida foi  a de considerar quais serão os esforços que cada 

continente terá que empreender para garantir a  sustentabilidade dentro e fora de suas 

fronteiras. Tal escolha tem a vantagem de estar em sintonia com a atual dinâmica 

mundial, de formação de blocos econômicos, que obriga-nos a pensar o mundo como um 

todo a partir dos interesses geo-políticos de cada bloco. A noção de país perde força nesta 

abordagem, e paradoxalmente emerge a localidade como chave para entender o processo 

de globalização em curso e seus reflexos sobre os recursos naturais.  

 Assim, o cenário 1 exerce maior pressão sobre os recursos hídricos nos 

continentes Europeu, Americano e Oceania; e  o cenário 2 exerce maior pressão sobre os 

recursos hídricos da América do Sul/Central. 
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Comparando-se o cenário 2 e 1 (tab.11), verifica-se que a distribuição da água 

disponível igualmente entre os povos (cenário 2), é “melhor” para a maioria dos 

continentes (exceção feita à América do Sul/Central) do que aquela que assume uma 

distribuição da população com base no número de habitantes por hectare a ser 

agriculturável em cada continente (cenário 1).       

 

No cenário 2, a África e Ásia deverão  manter  a população atual (ano 2000), de 

790 e 3678 milhões de habitantes respectivamente. A Europa passará a ser responsável 

por mais 700 milhões de pessoas, que representa o dobro de sua população atual; e 

América do Norte por mais 1 bilhão, quase o triplo de sua população atual. Na América 

do Sul o acréscimo deverá ser de 2,6 bilhões e na Oceania de 220 milhões. 

De fato, se considerarmos a situação dos recursos hídricos da África e da Ásia, 

conforme dados apresentados, vemos que aqueles países parecem ter atingido ou mesmo 

suplantado o limite “sustentável” antropocêntrico com o atual número de habitantes. 

A Europa e América do Norte, que já estão acima do nível ótimo 

antropocêntrico em virtude do alto grau de industrialização e de consumo terão, em 

contrapartida, que alterar significativamente seu atual padrão de consumo para ser apta a 

dar sua contribuição para o acréscimo de população previsto, que mesmo não estando em 

suas fronteiras, pressionarão para uma distribuição mais equânime dos recursos hídricos, 

que são a base de sustentação da vida. Ao analisar historicamente o processo de 

imigração para os países desenvolvidos, deve-se esperar que  enormes barreiras serão 

estabelecidas para impedir que tal imigração se efetive. 

Da América do Sul e Oceania, que ainda estão abaixo do ótimo biocêntrico, 

também se esperarão enormes contribuições, uma vez que estes locais são privilegiados 

em termos de disponibilidade de recursos hídricos per capita.     

Caso adotemos a menor população calculada em cada um dos dois cenários, para 

garantir pelo menos que o ótimo antropocêntrico possa ser sustentado (tab.12), ocorrerá 

uma diminuição da população mundial prevista para o período de 3,2 bilhões de 

habitantes, o que levará a uma população de 7,7 bilhões, que corresponde ao valor 

inferior dos cenários elaborados pela ONU (fig.1); situação esta muito mais desejável sob 

o enfoque ambiental. 

Os dados apresentados nos levam a concluir que o ser humano atingirá o limite 

da capacidade de utilização dos recursos naturais, tanto em relação às atividades agrícolas 

como em relação à disponibilidade hídrica, caso a população mundial se estabilize em 

10,8 bilhões de habitantes.  

Enormes pressões serão exercidas no sentido de ocasionar drásticas 

modificações na distribuição atual dos recursos naturais entre os continentes; mas 

também poderão surgir enormes vantagens comparativas para países que, como o Brasil, 

apresentam excelente disponibilidade hídrica. 

Neste sentido, a atual concentração da população nas cidades não contribui  para 

que paises da América Latina que tem grande disponibilidade hídrica, como o Brasil, 

possam se posicionar estrategicamente em relação a sua situação privilegiada em termos 
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continentais; sendo muito mais vantajoso aumentar sua área agrícola dos 8,5% atuais para 

os 15% ‘sustentáveis’ (cen.2). 
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