
O Desenvolvimento Sustentável a Rio+20

Faz 25 anos que se vem construindo uma história evolutiva de um conceito essencial  nos tempos atuais. O 
conceito de desenvolvimento sustentável - “Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem 
comprometer as possibilidades das futuras para atender suas próprias necessidades” (Informe de 
Brundtland “Nosso Futuro Comum”, 1987). Este conceito se assumiu no 3º Princípio da Declaração de Rio, 
durante a Cúpula da Terra de 1992 - considerada globalmente como uma das melhores tentativas para 
mudar a trajetória da atividade humana à um modelo mais sustentável e eqüitativo. 

A razão para o desenvolvimento sustentável  provêm tanto da existência de recursos naturais 
potencialmente esgotáveis, como do crescimento econômico que somente tem em conta o critério 
econômico - o qual produz graves problemas ambientais que podem ser irreversíveis. O crescimento 
exponencial, desenfreado da população mundial, que atualmente soma mais de 7 mil  milhões de pessoas, 
agrava ainda mais o problema, dado que também se aumenta exponencialmente a demanda. Maior 
demanda, maior necessidade de explorar recursos, os cuais não são infinitos. Entra aqui  um conflito de 
bens públicos. Si  algo é finito, deveria-se ter uma grande preocupação em preserva-lo com o fim de não 
esgotá-lo. O que passa é que os recursos naturais são bens públicos, que todos temos direito a utiliza-los 
de forma sustentável. O resultado é uma grande competição por ter “a mão” estes recursos sempre que 
seja necessário para satisfazer às necessidades humanas. Recursos esgotáveis, enorme demanda e 
localização determinada de certas fontes destes recursos são as grandes causas de uma guerra. Além 
disso, como já dizia Malthus, no seu Ensaio sobre o princípio da população, publicado em 1798, com 
grande repercussão política, o crescimento populacional exponencial não é compatível com a produção 
lineal de alimentos, o que resultará em um grande desequilíbrio.

O conceito de desenvolvimento sustentável  transcende a questão ambiental e econômica. Não prejudicar as 
gerações futuras, pensar e planificar a largo prazo, afeta a diversos âmbitos como a ordenação do território, 
a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento cultural  da sociedade. A economia, o setor 
empresarial também são suscetíveis à mudanças e transformações. Na realidade todo está mais que 
interrelacionado. A atitude de uma empresa em utilizar menos recursos, menos materiais para fabricar o 
mesmo produto é uma iniciativa que proporcionará menos gastos, mais eficiência, mais reconhecimento e 
mais competitividade para a empresa, menos emissões de gases de efeito estufa a atmosfera, menos 
contribuição as mudanças climáticas, menos exploração para o meio ambiente, menos resíduos para o 
cidadão separar, menos lixo destinado a lixões... Uma única decisão possibilita a mudança, a 
transformação, a inovação, a evolução de muitos outros setores. Com uma Análise do Ciclo de Vida de um 
produto pode-se vizualizar muito bem todos os êxitos que uma empresa pode ter em começar a planificar 
suas cadeias de produção de forma mais sustentável.

A solução para esta grande crise mundial já sabemos todos qual é. As mudanças de modelo econômico, 
político, cultural  e industrial são mais que imprescindíveis e inevitáveis. O grande atraso destas radicais 
decisões são o resultado da grande complexidade destes temas, e a quantas pessoas influenciam, mais de 
7 mil milhões. Até agora, a insustentabilidade e o decrescimento são conceitos que ainda não se avaliam a 
fundo. O decrescimento mesmo é considerado por muitos expertos uma utopia, dada as condições atuais. 
Outro paradigma que está passando é a imprevisibilidade e a velocidade dos acontecimentos. A impotência 
de prever os grandes desastres ambientais, econômicos e sociais esté gerando o desencadeamento de 
múltiplos eventos que estão interrelacionados tanto direta o indiretamente. Esta cadeia sucessiva de 
incidentes é de tamanha complexidade que os diretivos responsáveis na toma de decisões não 
conseguiram ainda adaptar-se a esta nova situação.

Dada então a necessidade urgente de aplicar a sustentabilidade a todos os âmbitos, se celebrará uma 
conferência centrada no desenvolvimento sustentável, a Conferência das Nações Unidas pelo 
Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), que terá lugar no Rio de Janeiro do dia 20 ao 22 de junho deste 
ano. Acontecerá vinte anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (UNCED) de 1992 que também teve lugar no Rio de Janeiro, de aí o nome Rio+20. 
Também se celebrará 10 anos da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) de 2002 a 
Johannesburgo (África do Sul). Este encontro internacional  representará uma oportunidade única para 
reunir Chefes de Estado, representantes do Governo e muitas empresas, para garatir o compromisso global 
ao desenvolvimento sustentável. As expectativas são de uma conferência do mais alto nível.

O objetivo deste encontro internacional  é assegurar este compromisso político, avaliar o progresso feito até 
o momento e as questões não resolvidas nas conferências anteriores sobre este tema. Também se 
abordarão e se enfatizarão os novos desafios emergentes e como o setor empresarial, os representantes 
políticos e a cidadania poderão contribuir para conseguir-los. Os dois temas chaves que serão tratados são, 
a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, e o quadro 
institucional para o desenvolvimento sustentável.



A Rio+20  vem sendo organizada através de três reuniões preparatórias, a primeira que ocorreu em maio de 
2010, (onde os Estados-Membros elegiram um Bureau de dez membros (dois representantes de cada 
região do mundo) e o Brasil como membro que conduzirá o processo preparatório), a segunda em março de 
2011, e a terceira que será em junho de 2012, a menos de duas semanas da Rio+20 (20-22/junho). Além 
destas três reuniões também tiveram e terão lugar outras com o objetivo de discutir questões substanciais 
da preparação do ato.

O calendário das atividades, eventos e reuniões está disponível  na web da Conferência Rio+20 
(www.uncsd2012.org). Diversos eventos paralelos patrocinados pelos Governos, pelos “Majors Groups”, 
pela ONU e por outras Organizações Intergovernamentais serão organizados durante a reunião do 3º 
Comitê Preparatório (de 13 a 15 de junho) e durante a Conferência, dentro do Centro de Convenções 
Riocentro. Estes eventos serão coordenados pelo Secretariado da UNCSD. Também haverão 
oportunidades para sócios organizarem atividades relacionadas a UNCSD fora do CC Riocentro, em 
diversos locais da cidade do Rio de Janeiro. O Governo brasileiro também propôs cuatro dias temáticos que 
ocorrerão de 16 a 19 de junho, para abordar os seguintes oito temas: Economia do desenvolvimento 
sustentável, incluindo padrões sustentáveis de consumo e produção; Cidades sustentáveis; Inovação para o 
desenvolvimento sustentável; Trabalho digno a todos e migração; Oceanos; Água; Energia; Erradicação da 
pobreza, segurança alimentária e nutricional. O Governo brasileiro divulgará mais informações em breve.

Toda a programação das reuniões estará disponível diáriamente no “Journal of the United Nations”, 
detalhando as atividades diárias e informações tais como títulos, horários, lugares de reuniões, temas de 
pauta que serão discutidos e documentação relevante. Mais informações sobre quem pode e como se 
formaliza a acreditação neste link http://www.uncsd2012.org/rio20/registration.html. 
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