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  As palavras sustentabilidade ou sustentável são as palavras da moda na atualidade, 
diversos setores da sociedade, quer sejam ligados à área do meio ambiente, quer sejam 
da economia, quer sejam da educação, quer sejam da administração pública ou da 
iniciativa privada, todos fazem uso dos termos sustentabilidade ou sustentável. Tais 
palavras tornaram-se em um “mantra” da atualidade, como as palavras mágicas para a 
solução da grave crise ambiental global contemporânea.  
 
  A partir de então, muito se tem falado e escrito sobre desenvolvimento sustentável e 
sustentabilidade, de forma que o conceito de sustentabilidade está normalmente 
associado com uma atitude ou estratégia que é ecologicamente correta, socialmente 
justa, com uma diversificação cultural e viável economicamente. 
 
  Nos dias atuais o conceito de sustentabilidade ganhou uma proporção bem mais 
ampla, sendo que o termo é empregado em diversas ocasiões, expressando o intuito de 
ser mais ambientalmente correto. 
 
   Assim, a presente obra, busca fazer uma breve consolidação sobre as várias 
faces da sustentabilidade, desde as suas origens com o conceito de ecodesenvolvimento 
construído no início dos anos 70 do século XX, passando pelo conceito de 
desenvolvimento sustentável publicado no relatório da Comissão Mundial da ONU sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) em 1987, intitulado Nosso Futuro Comum 
(Our Common Future), conhecido como Relatório Brundtland. 
 
  Chegando até os dias atuais com as ideias de economia verde, produção 
sustentável, consumo sustentável e de sustentabilidade corporativa com responsabilidade 
socioambiental a ser implementada pelo setor produtivo, o qual vem tentando se alinhar 
aos pilares da sustentabilidade, ou seja, ser considerado ecologicamente correto, 
economicamente viável, socialmente justo e diverso culturalmente.  
 
  Ainda, o livro traz vários capítulos que demonstram a aplicação e o desenvolvimento 
de experiências práticas exitosas dos ideais da sustentabilidade em diversos Estados da 
região Nordeste do Brasil. 
 
  Tais experiências ocorrem nas áreas urbanas com a aplicação do Estatuto das 
Cidades; ocorreram por meio da revitalização das nascentes do Natuba; ocorreram, 
também, por meio da aplicação de estratégias para sustentabilidade local em Fernando 
de Noronha; quer seja pela experiência de implantação do plano municipal da mata 
atlântica em Glória do Goitá - PE; quer seja com experiências de sustentabilidade do 
projeto Rio Mamanguape - PB; quer seja com a experiência do estado de Alagoas com a 
implantação dos Postos Avançados da Reserva da Biosfera da mata atlântica e, também, 
com a experiência da Rede de Gestores da mata atlântica do Nordeste.  
 

 
 


