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BASES ECOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Profs. Ricardo Motta Pinto-Coelho e José Fernandes Bezerra Neto 

1.1 - Introdução  
Este módulo explora o conceito emergente de "desenvolvimento sustentável", 

que agora é central para os programas de vários governos, empresas, 

instituições educacionais e organizações não governamentais ao redor do 

mundo. O módulo tem uma abordagem histórica, traçando o crescimento da 

compreensão do desenvolvimento sustentável a partir da década de 1980 até 

os dias atuais. Essa história inclui eventos internacionais que se tornaram 

marcos, tais como o Relatório Brundtland de 1987, o Encontro da Terra de 

1992 no Rio de Janeiro, a conferência Rio+5 em 1997, a Cúpula do Milênio de 

2000, em Nova York e o Encontro Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

de 2002, em Joanesburgo. Muito tem sido escrito em termos acadêmicos sobre 

o significado de desenvolvimento sustentável e da necessidade de se integrar 

princípios ecológicos e econômicos na tomada de decisões pelos governos, 

instituições e pessoas em geral. No entanto, não há uma definição consensual 

do conceito e talvez não haja necessidade. Isto é porque o desenvolvimento 

sustentável se ocupa de um processo de mudança e depende de contextos, 

necessidades e interesses locais. Assim, o desenvolvimento sustentável é um 

"conceito emergente" de duas maneiras: primeiro, porque é relativamente novo 

e evolui à medida que aprendemos a compreender suas amplas implicações 

para todos os aspectos das nossas vidas, e, segundo, porque seus significados 

surgem e evoluem de acordo com os contextos locais. 

 

1.2 - Objetivos do módulo: 

• Desenvolver a compreensão do conceito emergente de desenvolvimento 

sustentável; 
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• Analisar as bases por trás das diferentes interpretações sobre 

desenvolvimento sustentável; 

• Desenvolver sua própria definição de desenvolvimento sustentável. 

 

1.3 - Um Breve Histórico sobre o tema Desenvolvimento Sustentável 

A relação entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental foi 

primeiramente colocada na agenda internacional em 1972, na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo. Após esta 

Conferência, os Governos instituíram o Programa das Nações Unidas para o 

Meio-Ambiente (UNEP), que ainda hoje continua a agir como um catalisador 

para a ação global na proteção ao meio ambiente.  Ainda neste ano (1972) a 

noção de progresso como algo possível indefinidamente no futuro foi 

contestada em um relatório chamado "Os Limites do Crescimento” publicado 

pelo Clube de Roma, uma associação internacional de cientistas, empresários, 

funcionários públicos e acadêmicos. O relatório contestava a ideia de 

progresso que compara o presente com o passado e considerava o futuro 

como uma interminável possibilidade de crescimento e melhoria. Segundo este 

relatório, esta ideia não reconhece a verdade óbvia de que os recursos são 

finitos e, consequentemente, o crescimento dependente de recursos não pode 

ser interminável. O estudo concluía que, mantidos os níveis de industrialização, 

poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o limite de 

desenvolvimento do planeta seria atingido em, no máximo, em 100 anos, 

provocando uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade 

industrial. O estudo recorria ao neo-malthusianismo como solução para a 

iminente "catástrofe", ou seja, recomendava a utilização de métodos de 

controle da natalidade na contenção do aumento populacional. As reações 

vieram de intelectuais do Primeiro Mundo e dos países subdesenvolvidos (já 

que os países desenvolvidos queriam "fechar a porta" do desenvolvimento aos 

países pobres, com uma justificativa ecológica). 

Em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o conceito de eco-

desenvolvimento. Os caminhos do desenvolvimento seriam seis: satisfação das 
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necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras; participação da 

população envolvida; preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas e programas de educação. Esta teoria referia-se 

principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma crítica à 

sociedade industrial. Foram os debates em torno do eco-desenvolvimento que 

abriram espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Enquanto Os Limites do Crescimento enfatizava o que não deveria ser feito (o 

crescimento), ele não definia novos objetivos para as políticas públicas dos 

governos. Dois relatórios importantes: Uma Estratégia para Conservação 
Mundial, publicado em 1980 pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) e Nosso Futuro Comum, publicado pela ONU em 1987, 

definiram estes objetivos como "desenvolvimento sustentável“. 

O relatório Uma Estratégia para Conservação Mundial visava políticos, 

especialistas em desenvolvimento e conservacionistas. Definia conservação 

em termos humanos como “o manejo do uso humano da biosfera de modo que 

ela possa produzir o maior benefício sustentável para as gerações presentes 

enquanto mantém seu potencial para satisfazer as necessidades e aspirações 

das gerações futuras”. O desenvolvimento, afirmava, era “a modificação da 

biosfera e da aplicação de recursos vivos e não vivos para satisfazer as 

necessidades humanas e melhorar a qualidade da vida humana”. Para o 

desenvolvimento ser sustentável devia levar em conta os fatores sociais, 

ecológicos, assim como os econômicos. 

Foi a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no entanto, 

que trouxe a ideia do desenvolvimento sustentável em um discurso mais 

amplo. Nosso Futuro Comum - o relatório da Comissão Mundial das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED) - foi o terceiro de 

uma série de relatórios para focar a discussão na comunidade científica 

mundial sobre o tema desenvolvimento e meio ambiente. Este texto é também 

conhecido como Relatório Brundtland, uma homenagem à Presidente da 

Comissão e ex-primeira ministra da Noruega, a Sra. Gro Harlem Brundtland 

(Fig. 1).  
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Nosso Futuro Comum foi escrito após três anos de audiências públicas. 

Comissários de vinte e um países analisaram este material e o relatório final foi 

apresentado na Assembleia Geral da ONU em 1987. Este relatório não 

apresenta as críticas à sociedade industrial que caracterizaram os documentos 

anteriores; reconhecia a demanda por crescimento tanto em países 

industrializados como em subdesenvolvidos, inclusive ligando a superação da 

pobreza nestes últimos ao crescimento contínuo dos primeiros. Assim, foi bem 

aceito pela comunidade internacional. Diante de lobistas do não-crescimento, 

por um lado, que acreditavam que os recursos do planeta estavam se 

esgotando e que o planeta estava sendo cada vez mais degradado pela 

poluição e os economistas pró-crescimento de outro, o Relatório Brundtland 

não se posicionou nem em favor de limites, nem do desenvolvimento sem 

barreiras, mas sim pelo desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gro Harlem Brundtland chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, que em 1987 produziu o Relatório 

Brundtland. Fonte: http://www.ekstranett.innovasjonnorge.no 

Nosso Futuro Comum apresentou uma nova visão sobre o desenvolvimento, 

definindo-o como o processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. O objetivo da Comissão Mundial foi o de encontrar formas 

práticas de abordar os problemas ambientais e de desenvolvimento do mundo. 

Em particular, ele tinha três objetivos gerais: reexaminar as questões 

ambientais e de desenvolvimento e formular propostas realistas para lidar com 
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elas; propor novas formas de cooperação internacional sobre estas questões 

que vão influenciar políticas na direção das mudanças necessárias e elevar os 

níveis de compreensão e de compromisso com a ação de indivíduos, 

organizações não governamentais (ONGs), empresas e governos.  

Nosso Futuro Comum destaca que, até o ano 2000, o crescimento demográfico 

obrigará os países em desenvolvimento a aumentar em 65% sua infraestrutura 

de moradia e serviços urbanos, apenas para manter as condições atuais, o que 

impedirá o acesso das futuras gerações aos recursos necessários à sua 

sobrevivência. O relatório comprova o vínculo existente, nesses países, entre 

pobreza, desigualdade de renda e deterioração ambiental. Ao mesmo tempo, 

responsabiliza os governos e populações dos países desenvolvidos pela 

manutenção da vida de todas as espécies. Recomenda a adoção de políticas 

que previnam disputas pela exploração das últimas fontes naturais existentes 

na Terra, localizadas, em sua maioria, nos países do hemisfério Sul; 

desaconselha o incentivo à reprodução, nos países em desenvolvimento, do 

modelo econômico predatório e sugere que as nações ricas destinem verbas à 

pesquisa, nos outros países, de modelos alternativos viáveis de preservação 

da natureza. 

Claramente o relatório Brundtland refletia as primeiras ideias propostas na 

Estratégia para Conservação Mundial. Respondendo ao debate entre os 

lobistas do não-crescimento e aqueles pró-crescimento, o relatório Brundtland 

acrescentou: "O conceito de desenvolvimento sustentável implica em limites - 

não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estado atual da tecnologia 

e da organização social sobre os recursos ambientais e pela capacidade da 

biosfera para absorver os efeitos das atividades humanas. Mas a organização 

social e tecnológica deve ser gerida e aperfeiçoada no caminho para uma nova 

era de crescimento econômico. Em outras palavras, o relatório defendia a ideia 

de "crescimento sustentável". Pode-se considerar, portanto, desenvolvimento 

sustentável como o desenvolvimento que tratando de forma interligada e 

interdependente as variáveis econômica, social e ambiental é estável e 

equilibrado garantindo melhor qualidade de vida para as gerações presentes e 

futuras.  
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A partir desse período o Desenvolvimento Sustentável passou a ser o foco dos 

formuladores e gestores de políticas, dos movimentos ambientalistas e dos 

meios científicos e acadêmicos, sendo a base da Conferência RIO 92. 

Conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - ou mais simplesmente como a Cúpula da Terra, foi sediada 

pelo Rio de Janeiro, em 1992, mostrou um crescimento do interesse mundial 

pelo futuro do planeta; muitos países deixaram de ignorar as relações entre 

desenvolvimento socioeconômico e modificações no meio ambiente. Este 

encontro reuniu cerca de 170 representantes de diferentes governos, sendo 

108 chefes de Estado, onde se negociaram um plano de ação global para o 

desenvolvimento sustentável. Na Cúpula da Terra, também estiveram 

presentes cerca de 2400 representantes oficiais de 3.200 ONGs e 17.000 

cidadãos de todo o mundo que se reuniram em uma vasta gama de conselhos 

e seminários - o Fórum Global. 

A Rio-92 foi organizada a partir de quatro reuniões preparatórias e contou com 

a participação de equipes do FMI e do Banco Mundial. Os representantes das 

ONGs, vindos de todos os continentes, debateram as questões relacionadas 

com o meio ambiente em 36 tendas armadas no aterro do Flamengo, de onde 

pressionaram as delegações oficiais, reunidas no Riocentro. As delegações 

oficiais, presentes à reunião no Riocentro, concordaram teoricamente com os 

princípios da preservação ambiental; mas as formas práticas de fazê-lo foram 

motivo de controvérsia, devido à necessidade de grandes mudanças 

econômicas que permitissem o desenvolvimento sustentado. O quadro de 

recessão mundial daquele período e a pressão demográfica, muito grande nos 

países do hemisfério Sul, impediram que se chegasse a um consenso sobre a 

maneira de preservar o meio ambiente mantendo, ao mesmo tempo, o nível 

atual de crescimento econômico, de criação de emprego e de competitividade 

no mercado mundial. Todas essas questões não impediram que, na 

Conferência, fossem assinados três documentos fundamentais saídos das 

reuniões preparatórias: a Carta da Terra, a Agenda 21 e a Declaração de 
Princípios sobre as Florestas.  

A Carta da Terra, também conhecida como Declaração do Rio sobre Ambiente 

e Desenvolvimento, expõe 27 princípios que não constituem obrigações para 
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os países signatários e pretende ter o mesmo valor da Declaração dos Direitos 

Humanos. Seu principal ponto é a constatação de que os países ricos poluem 

mais o planeta e, portanto, devem ajudar as nações pobres com tecnologias 

limpas e avanços científicos que as conduzam a um desenvolvimento mais 

rápido. Seus principais pontos são: 

• Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas 

com o desenvolvimento; os Estados têm o direito soberano de aproveitar 

seus próprios recursos segundo suas próprias políticas ambientalistas e 

de desenvolvimento e a responsabilidade de assegurar que atividades 

sob seu controle não causem danos sobre o meio ambiente de outras 

nações; devem também desenvolver legislação prevendo indenização 

às vítimas de poluição e outros danos ambientais; todos os governos e 

pessoas devem cooperar na erradicação da pobreza como requisito 

indispensável ao desenvolvimento sustentado; o ambiente e os recursos 

naturais dos povos submetidos à opressão e dominação devem ser 

protegidos. 

• Os Estados têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas, em 

relação à degradação ambiental global. Os países desenvolvidos devem 

reconhecer sua responsabilidade na busca do desenvolvimento global 

sustentável, em vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre 

o meio ambiente e das tecnologias e recursos que controlam. Todos os 

governos devem apoiar a identidade e a cultura dos povos indígenas e 

outras comunidades locais que, em virtude de seus conhecimentos 

tradicionais, têm papel fundamental na gestão do meio ambiente. 

• Buscando melhor qualidade de vida, os governos devem reduzir e 

eliminar sistemas de produção e consumo insustentáveis e incentivar 

políticas demográficas apropriadas; as necessidades especiais dos 

países em desenvolvimento, sobretudo os menos adiantados e mais 

vulneráveis do ponto de vista ambiental, devem receber prioridade 

especial; toda pessoa deve ter o mesmo acesso às informações sobre 

ambiente disponíveis para as autoridades públicas de seu país, inclusive 

dados sobre atividades que ofereçam perigo à sua comunidade. 



 

8	  

A Agenda 21 aborda os problemas prementes de hoje e visa preparar o mundo 

para os desafios do próximo século. Ela contém propostas de ação nas áreas 

sociais e econômicas (como a luta contra pobreza e a mudança nos padrões 

de produção e consumo). Além disso, propõe ações na conservação e gestão 

dos recursos naturais que são a base da vida - a proteção da atmosfera, dos 

oceanos e da biodiversidade, evitar o desmatamento e promover o 

desenvolvimento sustentável na agricultura. De seus quarenta capítulos, oito 

tratam de questões econômicas e sociais; catorze são dedicados à 

conservação e gestão dos recursos naturais; sete descrevem o papel dos 

grupos sociais e onze tratam dos meios de implantação das novas políticas.  

Nem todos os participantes concordaram com a proposta de que os países 

ricos destinem 0,7% do seu PIB a esses programas. Inúmeras divergências 

entre as 170 delegações tiveram de ser superadas; para isso, foram feitas 

várias emendas. O texto que limita o despejo de lixo nuclear nos oceanos foi 

amenizado, para atender aos países ricos do hemisfério Norte, que não 

aceitaram as restrições impostas.  

A Declaração de Princípios sobre as Florestas ou declaração dos princípios 

para a gestão sustentável das florestas, foi o primeiro consenso global 

alcançado sobre as florestas. Entre suas disposições destacamos:  

• Que todos os países, principalmente os países desenvolvidos, devem fazer 

um esforço para o "mundo verde", através do reflorestamento e da 

conservação da floresta;  

• Que os Estados têm o direito de desenvolver florestas de acordo com suas 

necessidades socioeconômicas e com as políticas nacionais de 

desenvolvimento sustentável. 

Durante a Rio-92 também foi assinada a Convenção sobre Mudanças 
Climáticas e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Assinada por 153 

países, a Convenção sobre Mudanças Climáticas definiu que os países 

signatários deveriam limitar a emissão de gases tóxicos aos níveis de 1990, 

embora não tenha sido definidas datas para o seu cumprimento. Ficou também 

estabelecido que os países signatários fossem obrigados a comunicar a um 
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comitê provisório da convenção qualquer alteração em seus níveis de emissão, 

indicando a quantidade e o tipo de poluente. Os EUA, porém, não aceitaram os 

limites à emissão de poluentes atmosféricos e recusaram-se a assinar a 

convenção.  

Elaborado pelos técnicos do World Resource Institute, dos EUA e da União 

Mundial para a Natureza, da Suíça, o documento Estratégia Global para a 

Biodiversidade também conhecido como Convenção sobre a Diversidade 

Biológica foi aprovado pelo Programa de Meio Ambiente da ONU e por 

representantes das ONGs que participaram do Fórum Global. Desenvolvido 

durante três anos de reuniões preparatórias, trouxe entre suas 85 propostas, 

as que se referem à conservação da diversidade biológica e ao uso sustentado 

de recursos biológicos que requeiram financiamento especial para os países 

em desenvolvimento. Chama a atenção para o perigo dos desmatamentos, que 

destroem milhares de espécies vivas sem que se descubra seu potencial e 

para a necessidade do acesso igualitário à tecnologia de conservação e à 

tecnologia baseada em recursos biológicos.  

Esse documento foi fundamental para o Brasil, que concentra enorme 

variedade de espécies animais e vegetais. Por implicar o reconhecimento da 

soberania dos países detentores da biodiversidade e seu direito de participar 

dos lucros resultantes de sua exploração, o documento não foi assinado pelos 

EUA, o país que mais recebe royalties por descobertas farmacêuticas. A 

questão das patentes sobre descobertas científicas continua sendo debatida 

atualmente em todo o mundo, pois ameaça o direito dos países com grande 

biodiversidade que disponham de poucos recursos tecnológicos para explorá-

los. Em abril de 1993, ao anunciar a intenção de firmar esse documento, desde 

que se negocie a modificação de parte do texto, o pres. Bill Clinton, dos EUA, 

comprometeu-se também a reduzir a emissão de gases poluentes sem, no 

entanto, aderir à convenção climática. Em junho de 1993, o pres. Clinton 

assinou a Convenção da Biodiversidade. 

A Organização das Nações Unidas instituiu a Comissão sobre 
Desenvolvimento Sustentável (CDS) para controlar a implementação destes 

acordos e atuar como um fórum para a implementação de políticas 
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internacionais sobre o meio ambiente e desenvolvimento, sendo o Brasil 

indicado a integrar a CDS em 1993. A Agenda 21 tem sido a base para a ação 

por muitos governos locais e nacionais. Por exemplo, mais de 150 países 

criaram conselhos consultivos nacionais para promover o diálogo entre o 

governo, ambientalistas, o setor privado e a comunidade em geral. Muitos 

também estabeleceram programas para monitorar o progresso nacional em 

indicadores de desenvolvimento sustentável. Ao nível do governo local, cerca 

de 2.000 cidades em todo o mundo criaram a sua própria Agenda 21 Local. 

Desde a Cúpula da Terra, o desenvolvimento sustentável tem sido um tema 

chave de uma série de conferências das Nações Unidas para discutir caminhos 

para o desenvolvimento. Estas conferências têm mostrado que as relações de 

interdependência entre o meio ambiente e desenvolvimento não são 

simplesmente sobre a conservação e economia, mas também incluem uma 

preocupação com questões como direitos humanos, população, habitação, 

segurança alimentar e de gênero, que são partes importantes do 

desenvolvimento humano sustentável. As seguintes grandes conferências 

ocorreram após a Cúpula da Terra:  

• Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio+5, 1997. 

• Direitos Humanos - Vienna+5, 1998. 

• População - Cairo+5, 1999. 

• Desenvolvimento Social- Copenhagen+5, 2000. 

• Mulheres - Beijing+5, 2000. 

• Habitação e Assentamentos - Istanbul+5, 2001. 

• Segurança Alimentar - Rome+5, 2002 

A Assembleia Geral das Nações Unidas se reuniu em 6-8 setembro de 2000 

em um Encontro Especial do Milênio, onde foi aprovada a Declaração do 
Milênio das Nações Unidas. A declaração acentua os aspectos sociais do 

desenvolvimento sustentável e a importância da superação da pobreza e da 
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desigualdade. Ela declarou que o desenvolvimento humano sustentável é 

central para a paz mundial e o progresso futuro: 

 

“Reconhecemos que, para além de nossas responsabilidades com nossas 

sociedades individuais, nós temos uma responsabilidade coletiva de defender 

os princípios da dignidade humana, igualdade e equidade a um nível global. 

Como líderes, temos o dever, portanto, com todos os povos do mundo, 

especialmente os mais vulneráveis e, em especial, as crianças do mundo, a 

quem pertence o futuro”. 

Fonte: Declaração do Milênio das Nações Unidas, parágrafo n º 2. 

A Declaração do Milênio foi baseada em seis valores fundamentais 

subjacentes ao desenvolvimento sustentável humano: 

Liberdade: Homens e mulheres têm o direito de viver suas vidas e criar seus 

filhos com dignidade, livres da fome e do medo da violência, opressão e 

injustiça. A governança democrática e participativa com base na vontade dos 

povos é o que melhor assegura esses direitos. 

Igualdade: A nenhum indivíduo ou nação deve ser negada a oportunidade de 

se beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e oportunidades 

entre homens e mulheres deve ser garantida.  

Solidariedade: Desafios globais devem ser geridos de uma forma que distribui 

os custos e encargos justiça, de acordo com os princípios básicos de eqüidade 

e justiça social. Aqueles que sofrem ou que beneficiam menos merecem a 

ajuda daqueles que mais se beneficiam.  

Tolerância: Os seres humanos devem respeitar-se mutuamente, em toda a sua 

diversidade de crenças, culturas e línguas. As diferenças dentro e entre as 

sociedades não devem ser temidas ou reprimidas, mas apreciadas como bens 

preciosos da humanidade. Uma cultura de paz e diálogo entre todas as 

civilizações deve ser ativamente promovida.  
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Respeito à natureza: A prudência deve ser o caminho na gestão de todas as 

espécies vivas e dos recursos naturais, em conformidade com os preceitos do 

desenvolvimento sustentável. Só desta forma podem as riquezas imensuráveis 

dadas a nós pela natureza serem preservadas e passadas aos nossos 

descendentes. Os atuais padrões insustentáveis de produção e consumo deve 

mser alterados no interesse do nosso futuro bem estar e de nossos 

descendentes.  

Responsabilidade compartilhada: A responsabilidade pela gestão do 

desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, bem como as ameaças 

à paz e segurança internacional precisam ser compartilhadas entre as nações 

do planeta e deve ser exercida multilateralmente. Como a mais universal e 

mais representativa do mundo, as Nações Unidas devem desempenhar um 

papel central neste processo.  

Em parceria com o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e da 

OCDE, a Organização das Nações Unidas chegaram a acordo sobre um 

conjunto de Metas de Desenvolvimento do Milênio inspirado por estes valores 

fundamentais. Os objetivos vieram dos acordos e resoluções das conferências 

mundiais organizadas pelas Nações Unidas, na primeira metade da década de 

1990.  

As oito Metas do Milênio são:  

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome  

- Reduzir pela metade a proporção de pessoas vivendo com menos de um 

dólar por dia; 

- Reduzir pela metade a proporção de pessoas que sofrem de fome.  

2. Alcançar o ensino primário universal  

- Assegurar que todos os meninos e meninas completem o ciclo completo do 

ensino primário.  

3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres  
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- Eliminar a disparidade de género no ensino primário e secundário de 

preferência até 2005, e em todos os níveis até 2015.  

4. Reduzir a mortalidade infantil  

- Reduzir em dois terços a taxa de mortalidade entre crianças menores de 

cinco anos.  

5. Melhorar a saúde materna  

- Reduzir em três quartos a taxa de mortalidade materna. 

6. Combater o HIV, a malária e outras doenças  

- Deter e começar a reverter a propagação do HIV / AIDS;  

- Deter e começar a reverter a incidência da malária e outras doenças graves.  

7. Garantir a sustentabilidade ambiental  

- Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 

programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais;  

- Reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água 

potável;  

- Alcançar uma melhora significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de 

favelados até 2020.  

8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento  

- Desenvolver uma maior abertura comercial e do sistema financeiro, que seja 

baseado em regras claras, previsíveis e não discriminatórias. Inclui um 

compromisso para a boa governança, desenvolvimento e redução da pobreza 

nacional e internacional;  

- Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos. Isso 

inclui tarifas e acesso livre de cotas para suas exportações, a redução da 

dívida para países pobres altamente endividados e uma ajuda mais generosa 

ao desenvolvimento dos países empenhados na redução da pobreza;  
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- Tratar globalmente o desenvolvimento de problemas da dívida dos países, 

através de medidas nacionais e internacionais para tornar a sua dívida 

sustentável a longo prazo;  

- Em cooperação com os países em desenvolvimento, desenvolver trabalho 

decente e produtivo para os jovens;  

- Em cooperação com as empresas farmacêuticas garantir o acesso a 

medicamentos essenciais aos países em desenvolvimento;  

- Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das 

novas tecnologias - especialmente tecnologias de informação e comunicação.  

Dez anos após a Cúpula do Rio, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

organizou em 2002 a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável em Joanesburgo, África do Sul. O objetivo da Cúpula Mundial foi 

sintetizar as conclusões e os acordos de uma série de conferências 

internacionais desde a década de 1990, avaliar os progressos realizados na 

execução dos objetivos da Agenda 21 e fazer planos para os esforços de 

cooperação para o progresso do desenvolvimento humano sustentável.  

As condições sob as quais ocorreu a Cúpula Mundial foram, no geral, positivas. 

Por exemplo, foi uma época de crescente reconhecimento de que muitos 

países não tinha prestado atenção suficiente aos seus compromissos com a 

Agenda 21, o aumento da importância da necessidade de abordar a pobreza 

global e o compromisso positivo da ação cooperativa nas Metas de 

Desenvolvimento do Milênio. No entanto, foi também um momento de aumento 

da incerteza sobre a segurança global e os impactos negativos da 

globalização. Estas condições produziram tanto otimismo quanto precaução 

nos delegados governamentais e não-governamentais envolvidos nas duas 

semanas de intensa discussão.  

Como a maior reunião envolvendo líderes mundiais, a Cúpula Mundial 

claramente mostrou que o desenvolvimento sustentável é uma preocupação 

fundamental em todo o mundo hoje. Além de delegações governamentais 

atenderam ao encontro mais de 21.000 participantes de quase 200 governos, 
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organizações intergovernamentais e não-governamentais, setores privados e 

da comunidade científica. 

 

Os resultados da Cúpula Mundial foram: 

• Uma declaração política aprovada por todos os presidentes, primeiros-

ministros e chefes de delegações dos governos do mundo que estavam 

presentes. 

• Um plano de implementação de melhorias acordadas em saneamento, 

energia, comércio, saúde, educação, direitos humanos, biodiversidade, 

mudanças climáticas e assim por diante. 

• Muitos planos de ação e acordos em que diferentes agências das Nações 

Unidas, governos, corporações, associações industriais, organizações 

profissionais e científicas, sindicatos e organizações não-governamentais 

concordaram em trabalhar em parceria para atingir as metas do Plano de 

Implementação. 

Como um observador notou:  

“Através da assinatura das 54 páginas do Plano de Implementação da Cúpula 

do Milênio, os presentes se comprometeram com o uso e produção de 

produtos químicos de forma a não causar danos, a reduzir a perda de 

biodiversidade até 2010; a restauração da pesca para seu rendimento máximo 

sustentável até 2015, estabelecendo uma rede representativa de áreas 

marinhas protegidas até 2012 e implementação de um Programa Global para a 

Proteção do Ambiente Marinho - os resultados mais importantes foram os 

compromissos assumidos para reduzir pela metade a proporção de pessoas 

sem acesso a saneamento e água potável até 2015. Os EUA, a União 

Européia e os outros signatários do plano se comprometeram a investir mais 

de um bilhão de dólares para que isso aconteça. Compromissos e parcerias 

financeiras similares foram feitas para melhorar o acesso à energia. A 

mudança para atender a temas-chave para o desenvolvimento social e 
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econômico como a pobreza, a saúde e o saneamento foi visto pelos delegados 

como os principais êxitos desta Cúpula”.  

Fonte: Tilbury, D. (2003) A Cúpula Mundial, o desenvolvimento sustentável e educação 

ambiental, Australian Journal of Environmental Education, vol. 19, p.110.  

Nos anos subsequentes à Cúpula Mundial, sobrevieram dúvidas quanto à 

efetividade dos acordos assinados e a constatação de que as promessas da 

Cúpula Mundial estão sendo realizadas muito lentamente. Alguns acham que 

muita atenção foi dada aos sintomas dos problemas globais e que suas causas 

não foram suficientemente abordadas. Outros analistas afirmam que as 

ameaças para o desenvolvimento sustentável da globalização, as práticas 

comerciais desleais e os baixos níveis de ajuda internacional ao 

desenvolvimento não foram tratadas com força suficiente. Isso não significa 

que projetos importantes de desenvolvimento sustentável não estejam sendo 

realizados em todas as partes do mundo. Na verdade, as pessoas mais do que 

nunca estão trabalhando para um futuro sustentável. Muitos projetos de 

integração das questões culturais e perspectivas indígenas no planejamento de 

sustentabilidade estão em andamento. E novas leis e políticas estão sendo 

desenvolvidas para garantir a saúde ambiental e humana, a promoção da 

eqüidade de gênero, a proteção e a conservação da biodiversidade e de apoio 

à agricultura sustentável, entre outras ações.  

Como já foi falado, existem projetos visando atingir as Metas do Milênio em 

países por todo o mundo. No entanto, a mudança não está chegando rápido o 

suficiente e há preocupação que muitas destas não serão cumpridas. O 

progresso parece ser desigual entre diferentes objetivos e em diferentes 

regiões do mundo. Nos próximos textos iremos analisar os desafios sociais, 

ambientais e econômicos a serem vencidos nos diferentes níveis (local, 

regional e global) visando o desenvolvimento sustentável. 

 

1.4 – Rio +10 – A Cúpula do Milênio 

Como vimos no nosso último texto na página 14, a Conferência Rio + 10 

produziu dois documentos oficiais, adotados pelos representantes dos 191 
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países presentes na conferência: a Declaração Política e o Plano de 
Implementação (os textos na íntegra serão enviados a todos vocês pelo 

sistema Moodle). O conteúdo desses documentos reflete as limitações do 

processo decisório vigente nas Conferências patrocinadas pela ONU, baseado 

na necessidade de consenso e na igualdade de peso no voto de todas as 

nações. Os resultados, portanto, constituem o mínimo denominador comum 

entre as posições de todas as nações presentes à Conferência, não 

correspondendo às graves necessidades do planeta que requerem medidas 

mais drásticas e eficazes. Além disso, em função da inexistência de um poder 

de polícia global legitimamente constituído para assegurar o cumprimento de 

decisões tomadas na esfera internacional, nenhum dos documentos aprovados 

tem força mandatária para os países signatários, não havendo sanções para 

coibir o descumprimento dessas decisões. Portanto, na prática, os documentos 

aprovados em Joanesburgo apenas representam um conjunto de diretrizes e 

princípios para as nações, cabendo a cada país transformá-las em leis 

nacionais para garantir a sua realização. 

A Declaração Política, intitulada “O Compromisso de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável”, possui 69 parágrafos divididos em seis partes. 

Como o nome indica, trata-se de documento que estabelece posições políticas 

e não metas. Assim, reafirma princípios e acordos adotados na Estocolmo-72 e 

na Conferência Rio-92, pede o alívio da dívida externa dos países em 

desenvolvimento e o aumento da assistência financeira para os países pobres, 

além de reconhecer que os desequilíbrios e a má distribuição de renda, tanto 

entre países quanto dentro deles, estão no cerne do desenvolvimento 

insustentável. O texto admite ainda que os objetivos estabelecidos na 

Conferência Rio-92 não foram alcançados e conclama as Nações Unidas a 

instituir um mecanismo de acompanhamento das decisões tomadas na Cúpula 

de Joanesburgo. 

O segundo e mais importante documento resultante da Cúpula é o Plano de 
Implementação, que possui dez capítulos e 148 parágrafos em cerca de 80 

páginas.  Nele observa-se que os objetivos principais são: a erradicação da 

pobreza, a mudança nos padrões insustentáveis de produção e consumo e a 

proteção dos recursos naturais. Um dos pontos mais relevantes do documento 
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é o tratamento de temas antigos de uma forma que reflete a evolução no 

cenário internacional desde 1992. Destaca-se, assim, a seção sobre 

globalização (pg. 37), um tema que sequer era registrado na agenda política 

dez anos antes. Da mesma maneira, no que se refere à pobreza, o documento 

reconhece que o combate a ela implica em ações multidimensionais, que 

englobem questões desde o acesso à energia, água e saneamento, até a 

distribuição equitativa dos benefícios derivados do uso da diversidade 

biológica. 

Abaixo estão, resumidamente, as principais determinações e diretrizes do 

Plano de Implementação: 

• Os países desenvolvidos comprometem-se a diminuir o abismo que os separa 

das nações em desenvolvimento por meio de ações de cooperação 

internacional que deem ênfase às áreas de finanças, transferência de 

tecnologia, endividamento e comércio, além de incentivar a plena participação 

dos países em desenvolvimento nas decisões internacionais. 

• A erradicação da pobreza é o maior desafio mundial. Até 2015, a proporção 

de pessoas com renda inferior a US$ 1 por dia deve ser reduzida pela metade, 

assim como a proporção de pessoas que passam fome, o que reafirma a meta 

estabelecida na Declaração do Milênio da ONU. 

• O ano de 2015 também é o limite para que se reduza pela metade o número 

de pessoas sem acesso a água potável e segura (outra meta determinada na 

Declaração do Milênio) e também sem acesso ao saneamento básico. 

• Criação de um Fundo de Solidariedade Mundial para a Erradicação da 

Pobreza e Promoção do Desenvolvimento Social e Humano nos Países em 

Desenvolvimento, sustentado com contribuições voluntárias. 

• Aos países desenvolvidos, cabe enfrentar alguns dos principais problemas 

ambientais do planeta conforme o princípio das “responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas”. Esse princípio – acordado em Estocolmo e reafirmado 

durante a Conferência Rio-92, voltou à pauta de discussões em 2002 devido à 

resistência de países ricos que se recusavam a aceitar a ideia nele contida de 
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que, embora todas as nações compartilhem os mesmos objetivos e metas, elas 

apresentam diferentes capacidades e recursos para alcançá-los. 

• Com senso de urgência, deve-se incrementar substancialmente o uso de 

fontes de energia renovável no consumo global de energia. A Iniciativa 
Brasileira de Energia, que propunha a meta de utilização de, no mínimo, 10% 

de fontes de energia renovável até 2010, foi derrotada em função da 

resistência dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, além dos 

países membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo – OPEP 

(exceto a Venezuela). 

• Recomenda-se a manutenção ou recuperação de áreas destinadas à pesca e 

a compensação das reservas pesqueiras mais afetadas até 2015. 

• Até 2020 devem-se reduzir significativamente os efeitos nocivos de produtos 

químicos e do lixo tóxico sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana, de 

acordo com o “princípio da precaução”, estabelecido na Conferência Rio-92. 

• Os países que ratificaram o Protocolo de Kyoto urgem os demais a fazê-lo 

em curto espaço de tempo. 

• Até 2010, promover o acesso de países em desenvolvimento a substâncias 

alternativas que não causem danos à camada de ozônio. 

• Reconhece-se que a globalização faz com que persistam sérias crises 

econômicas, insegurança, exclusão e desigualdades entre as populações. 

• As nações se comprometem a promover e aumentar o acesso equitativo a 

serviços de saúde, incluindo a prevenção em todos os níveis, serviços de 

imunização, tecnologia médica e, especialmente, medicamentos essenciais e 

seguros a preços acessíveis. Reafirma-se a decisão da Organização Mundial 

de Comércio de que seus membros não estão impedidos de tomar medidas 

visando a proteção da saúde pública e o acesso a medicamentos para todos. 

Com isso, o documento contorna a forte pressão de laboratórios farmacêuticos 

contra a quebra de patentes de seus produtos. 

• Deve-se alcançar, até 2010, uma redução significativa da perda de 

biodiversidade. Ainda com relação a esse tema, o Plano de Implementação 
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estabelece a necessidade da elaboração de um sistema para promover a 

distribuição equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos 

naturais. Dessa maneira, o novo sistema deve garantir que os países mais 

pobres – detentores de áreas com maior biodiversidade, a exemplo do Brasil – 

recebam parte dos lucros obtidos pelos países mais ricos por usar recursos 

advindos de seu território. 

• Até 2015 os índices de mortalidade infantil e materna deverão ser reduzidos 

respectivamente para 2/3 e 3/4 dos índices apresentados em 2000. Essa meta 

também consta da Declaração do Milênio. 

• Enfatiza-se a redução em 25% da incidência do vírus HIV em pessoas de 15 

a 24 anos até 2005 nos países mais afetados, e até 2010 em todo o planeta. 

• No capítulo 10, sobre os Meios de Implementação, reafirmou-se a 

recomendação de que os países desenvolvidos apliquem 0,7% de seu Produto 

Interno Bruto em assistência a países em desenvolvimento. Cabe ressaltar 

que, no período de 1992 a 2002, os países ricos aplicaram apenas 0,22% de 

seu PIB em ajuda às nações em desenvolvimento, apesar do acordo firmado 

em Estocolmo, em 1972, e reafirmado na Rio-92. 

• As dívidas externas dos países mais pobres e endividados deverão ser 

reduzidas por meio de alívio ou cancelamento dos débitos. 

• Reafirmou-se a meta constante na Declaração do Milênio da ONU de 

assegurar, até 2015, a educação primária para todas as crianças, meninos e 

meninas da mesma forma, habilitando-os a completar oito anos de educação 

fundamental. Fica também estabelecida para 2015 a eliminação de 

disparidades de gênero quanto a oportunidades educacionais. 

• O documento oficializa o incentivo a iniciativas regionais que promovam o 

desenvolvimento sustentável centradas nos problemas específicos de cada 

região. Dentre elas, destaca-se a Nepad (Novas Parcerias para o 

Desenvolvimento da África), que pede aos líderes africanos e à comunidade 

internacional que se empenhem em fomentar parcerias e ações para 

desenvolver o continente, e a ILAC (Iniciativa Latino-Americana e Caribenha 

para o Desenvolvimento Sustentável), que objetiva a adoção de medidas 
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concretas nas áreas de biodiversidade, recursos hídricos, saúde, pobreza, 

energia e mecanismos de capacitação e participação da sociedade civil. 

Também foram incluídas no documento iniciativas regionais da Ásia e Pacífico, 

Europa e Ásia Ocidental. 

• O último capítulo do documento trata da constituição de um aparato 

institucional para alcançar a total implementação da Agenda 21 e dos 

resultados da Cúpula de Joanesburgo. O texto subentende que é necessário 

um novo e mais ativo conjunto de instituições internacionais para que os 

problemas de implementação das decisões da Rio-92 não se repitam. 

Embora muitas das metas estabelecidas no Plano de Implementação já 

tivessem sido determinadas anteriormente em documentos como a 

Declaração do Milênio da ONU, não se pode limitar a importância da 

Conferência de Joanesburgo apenas aos seus dois documentos oficiais. Por 

reunir representantes de todos os setores da sociedade, o encontro possibilitou 

e facilitou um diálogo entre eles, resultando no anúncio de uma série de 

iniciativas governamentais e não governamentais – as chamadas Iniciativas 
de Tipo II – que dão suporte a muitos dos compromissos firmados pelo Plano 
de Implementação. Para melhorar o acesso ao saneamento básico, por 

exemplo, os Estados Unidos anunciaram investimentos no valor de US$ 970 

milhões; a União Europeia anunciou a criação do projeto “Água para a Vida” e 

a ONU recebeu, ainda, outras 21 iniciativas relacionadas, que somam outros 

US$ 20 milhões. Os Estados Unidos e os países europeus também se 

comprometeram a reunir cerca de US$ 743 milhões em investimentos na área 

de energia. Também sobre essa questão, as nove maiores indústrias 

produtoras de energia assinaram uma série de acordos com a ONU para 

facilitar a cooperação técnica no desenvolvimento de projetos de energia 

sustentável nos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos 

anunciaram ainda outras iniciativas importantes nas áreas de agricultura, 

saúde e biodiversidade, entre outras. Ao todo, foram formalizadas durante a 

cúpula cerca de 280 parcerias. 

É impossível negar que os interesses divergentes das nações restringem, e 

muito, o produto final de conferências promovidas pela ONU. Contudo, não se 
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pode ignorar o papel singular que cúpulas como essa têm de promover 

acordos globais, além de catalisar mudanças que acontecem posteriormente 

em comunidades e instituições em todo o mundo. É provável que, assim como 

em Estocolmo e na Rio-92, o mundo só se dê conta das consequências da 

Conferência de Joanesburgo nos anos que se seguirão. 

Finalmente, uma nota sobre a participação brasileira na Conferência, 

especialmente sobre o papel protagonista que nosso País assumiu. Desde o 

início do processo preparatório para a Rio+10, o Brasil teve papel de destaque 

nas tentativas de superação dos impasses regionais e internacionais que 

impediam o progresso das negociações. Além disso, apresentou duas 

importantes Iniciativas, uma de caráter regional – a Iniciativa Latino-
Americana, incluída no Plano de Implementação – e outra de caráter global, 

a Iniciativa de Energia. Essa última, a despeito de não ter sido aprovada, foi 

um dos mais polêmicos tópicos incluídos para negociação no Plano de 
Implementação. Na verdade, o tema energia foi o mais conflituoso dos cinco 

temas centrais da Conferência, propostos pelo Secretário-Geral das Nações 

Unidas na época, Kofi Annan – os outros eram água, saúde pública, 

diversidade biológica e agricultura. Apesar disso, o Brasil contou com o apoio 

da maioria dos países, incluindo diversas nações europeias e os pequenos 

países insulares, que são os mais ameaçados pelo aumento do nível dos 

oceanos causado pelas mudanças climáticas. 

A Iniciativa colocou o Brasil sob os refletores, aplaudido igualmente pela 

maioria dos Governos e pelas organizações não governamentais presentes a 

Joanesburgo, uma Cúpula marcada pela timidez de suas iniciativas. Contudo, a 

proposta foi derrubada – em função da necessidade de consenso para ser 

aprovada – ao enfrentar a resistência de países como os Estados Unidos, 

Canadá, Japão, Austrália e a maioria dos países produtores de petróleo. Para 

o Brasil, foi a oportunidade de ser visto como um líder na área ambiental, ao 

formular uma concepção de desenvolvimento econômico conciliada com o 

desenvolvimento social e com a conservação e uso adequado dos recursos 

naturais. Trata-se de capital que não deve ser desprezado e, dada a absoluta 

ausência de lideranças mundiais expressivas, abre espaço para que o Brasil 
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ocupe um espaço de protagonismo nas discussões que se fazem necessárias 

nesse momento de crise do sistema internacional. 
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