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"É pior, muito pior do que 
você pensa"

ALVES, JED. A dinâmica demográfica global em uma “Terra 
inabitável”, Revista Latinoamericana de Población, Vol. 14 N. 26, 
12/2019 https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/239

https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/239


Dia 15 de novembro de 2022
o mundo chega a 

8 bilhões de habitantes



O crescimento da população global em 12 mil anos: de 4 milhões para 8 bilhões de habitantes    
A população humana cresceu 2 mil vezes no Holoceno



Crescimento demoeconômico global e melhoria 
do padrão de vida da humanidade



Esperança de vida e Mortalidade na infância
Expectativa de vida no mundo entre 1900 e 2019

Subiu de 30 anos para mais de 70 anos

Our World in Data https://ourworldindata.org/life-expectancy

Mortalidade na infância de 1800 e 2017
Caiu de 43% para 4%

https://ourworldindata.org/life-expectancy


Mas todo o progresso humano ocorreu 
às custas do retrocesso ambiental

A natureza não precisa das pessoas.
As pessoas precisam da natureza



Desde a década de 1970 a humanidade vive 
em déficit ambiental (que aumenta a cada ano)



Planetary Boundaries https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

O mundo já ultrapassou 5 das 9 Fronteiras Planetárias

Artigo da Revista Science 
(01/2015), mostra que 
quatro das nove fronteiras 
planetárias foram 
ultrapassadas: 

• Mudanças climáticas; 

• Perda da integridade da 
biosfera; 

• Mudança no uso da terra; 

• Fluxos biogeoquímicos  
(fósforo e nitrogênio);

As duas primeiras são o que 
os cientistas chamam de 
"limites fundamentais" e, 
ultrapassadas, podem gerar 
um colapso ambiental;

• Artigo de 2022 mostra a 5ª 
fronteira ultrapassada

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html


PERDA DE BIODIVERSIDADE e ECOCÍDIO

Queda de 69% na população de animais selvagens no mundo entre 1970 e 2018

LIVING PLANET REPORT 2022
https://wwflpr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_2022_full_report.pdf?fbclid=IwAR1mrCK2hJSzyM8rt92CAkQuf_G2v1V-ov8w-pyIceI2bQNfWcAPkSzmJac

https://wwflpr.awsassets.panda.org/downloads/lpr_2022_full_report.pdf?fbclid=IwAR1mrCK2hJSzyM8rt92CAkQuf_G2v1V-ov8w-pyIceI2bQNfWcAPkSzmJac


Emissões de gases de efeito estufa

O uso de combustíveis fósseis foi o principal gerador de gases de efeito estufa e fez elevar a “curva de 
Keeling” de cerca de 315 partes por milhão (ppm) em 1960 para mais de 418 ppm em 01/06/2020. O 
nível seguro para evitar um desastre é 350 ppm.

“Eficiência energética do petróleo: três colheres 
contêm o equivalente à energia média de oito horas 
de trabalho humano”



Concentração de CO2 e Temperatura da Terra



Emergência Climática no Antropoceno
Maior temperatura em 5 milhões de anos

Antropoceno



Ondas letais de calor

https://www.dw.com/en/deadly-heat-waves-set-to-surge-due-to-climate-change/a-39326267

https://insideclimatenews.org/news/19062017/heat-waves-world-population-risk-endangered-climate-change-study

https://www.dw.com/en/deadly-heat-waves-set-to-surge-due-to-climate-change/a-39326267
https://insideclimatenews.org/news/19062017/heat-waves-world-population-risk-endangered-climate-change-study


Terra Estufa!
Efeito dominó: "As emissões antropogênicas de gases de efeito estufa não são o único determinante da temperatura na
Terra. Nosso estudo sugere que o aquecimento global de 2° C induzido pelas atividades antrópicas podem desencadear
outros processos do sistema terrestre, frequentemente chamados de ‘feedbacks’, que podem impulsionar ainda mais o
aquecimento - mesmo se paramos de emitir gases de efeito estufa“.

Will Steffen et al. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, PNAS, 2018  https://www.pnas.org/content/pnas/115/33/8252.full.pdf

https://www.pnas.org/content/pnas/115/33/8252.full.pdf


Subida do nível do mar e 
acidificação dos oceanos



https://www.ecodebate.com.br/2018/12/19/as-
mudancas-climaticas-podem-trazer-multiplos-desastres-
simultaneos-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/

As mudanças climáticas 
podem trazer múltiplos 
desastres simultâneos

No total, os pesquisadores identificaram 
467 maneiras distintas em que a 
sociedade já está sendo impactada pelo 
aumento dos extremos climáticos e, em 
seguida, expuseram como essas 
ameaças provavelmente se acumularão 
umas nas outras nas próximas décadas. 

https://www.ecodebate.com.br/2018/12/19/as-mudancas-climaticas-podem-trazer-multiplos-desastres-simultaneos-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/


https://350.org/pt/about/science/
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Maior concentração de CO2 da história humana

1,5º C

https://350.org/pt/about/science/


Greta Thunberg na COP26, em Glasgow (2021): 

"Isso é tudo o que ouvimos por parte dos nossos 
líderes: palavras. Palavras que soam bem, mas que não 
provocaram ação alguma” (...) "30 anos de blá-blá-blá 
dos líderes mundiais e sua traição com as gerações 
atuais e futuras".





Considerações finais

Nos 250 anos, entre 1770-2020, a expansão da produção de bens e 
serviços possibilitou grande crescimento da população e da economia;

Mas toda a riqueza humana avançou às custas da pobreza ambiental;

A aceleração do aquecimento global e o aprofundamento 6ª extinção em 
massa das espécies pode provocar um colapso ambiental e civilizacional 
irreversível;

Cabe preservar e restaurar as condições ambientais para manter a Terra 
habitável para os humanos e os demais seres vivos do Planeta;

Para tanto, é preciso ter uma legislação ambiental mais assertiva!



“Pessimista na análise, otimista na ação”

FIM. OBRIGADO!


