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Os resultados da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, real izada este ano em

Johannesburgo, frustraram as expectativas dos países part ic ipantes. O evento contribuiu

para acirrar as diferenças de opinião entre países pobres e ricos sobre o futuro do planeta

Terra. A despeito dessa situação, reforça-se a idéia de que o desenvolvimento sustentável é

o único caminho possível para todos os países, nesta virada de século.

Paulo Maciel Jr.
secretário municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano de Belo Horizonte

rio +10
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Passados dez anos da Rio
92, foi grande a expectativa que
o mundo depositou na Confe-
rência de Johannesburgo, na
África do Sul. Os assuntos discu-
tidos durante a Cúpula Mundial
de Desenvolvimento Sustentá-
vel, todos eles da maior relevân-
cia, acabaram por frustrar nos-
sas esperanças de um mundo
melhor na virada do século XXI.
O encontro tinha a pretensão de
decidir o futuro e a sobrevivên-

cia do planeta Terra com a
consolidação de acordos
semeados durante o en-
contro do Rio de Janeiro,

mas não conseguiu atin-
gir seus objetivos,
uma vez que fal-
tou solidarieda-
de entre os che-
fes das nações
participantes.

O primeiro
encontro global
aconteceu em
Estocolmo, na

Suécia, em 1972, e marcou
uma nova era em busca de um
desenvolvimento em que a or-
dem econômica vigente deve-
ria sujeitar-se ao respeito à na-
tureza. A partir daí, é preciso
reconhecer que muitos avan-
ços no campo legal, institu-
cional, e até mesmo na práti-
ca, aconteceram. Em 1983, o
Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma)
criou a Comissão Mundial de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, que estabeleceu o con-
ceito de desenvolvimento sus-
tentável. Posteriormente, a
Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio 92) de-

senvolveu importantes diretri-
zes para o mundo. Entre elas,
pode-se citar a Agenda 21, a
declaração de princípios sobre
florestas, a convenção sobre
diversidade biológica e a con-
venção sobre mudanças cli-
máticas.

Com o propósito de reno-
var os compromissos políticos
e revisar partes da Agenda 21,
a Rio + 10, durante suas fases
preparatórias, elaborou diver-
sos relatórios temáticos que
serviram de base de discussão
pelos participantes. Entretanto,
os resultados ficaram muito
aquém do esperado. O relató-
rio-síntese sobre os resultados
da Rio + 10 revelam que:

1. Biodiversidade

Embora a maior biodiver-
sidade do planeta esteja nos
países pobres, eles quase nada
ou nada recebem de incentivos
para sua preservação, mesmo
porque os países ricos não de-

monstraram interesse em pa-
gar pelo uso dessa biodiver-
sidade. Em Johannesburgo,
houve o reconhecimento de
que os países pobres necessi-
tam de ajuda financeira para

cumprir o objetivo de reduzir a
perda de espécies até 2004,
mas não se estipulou meta es-
pecífica. Ficou também reco-
nhecido que as comunidades
locais devem usufruir dos recur-

sos naturais encontrados em
suas terras.

Vale lembrar que, dos 850
milhões de hectares do territó-
rio nacional, cerca de 550 mi-
lhões são cobertos por florestas
nativas. Destes, 2/3 são forma-
dos pela Floresta Amazônica e o

restante pela Mata Atlântica,
pelo Cerrado, pela Caatinga e
por seus ecossistemas associa-
dos (dados do Ministério do Meio
Ambiente em 2001). Entretan-
to, é importante mencionar que
restam menos de 7% da cober-
tura original da Mata Atlântica,
um dos ecossistemas brasileiros
mais ameaçados.

2. Mudança climática

Como já era esperado, os
EUA não aceitaram ratificar o
Protocolo de Quioto, mas, por
outro lado, o Canadá, a Rússia
e a China anunciaram que de-
verão ratificá-lo. A participação
da Rússia garantiria a condição
para que o acordo entre em
vigor, isto é, a adesão de um
número de países que, juntos,
representem pelo menos 55%
da emissão de gases causado-
res do efeito estufa.

Em todo o mundo, ocor-
rem 55 milhões de mortes por
ano, sendo que 5% delas são
decorrentes da poluição at-
mosférica (WHO, 2000).

3. Energia

Os resultados foram míni-
mos. Nenhuma meta de ener-
gia renovável foi aceita. Investe
quem quiser, sem obrigação.
A proposta do Brasil e da União
Européia de fixar meta global de
10 a 15% de fontes renováveis
de energia foi derrotada e par-
cerias com países pobres, no
valor de US$ 769 milhões, fo-
ram anunciadas.

4. Subsídios agrícolas

Os países ricos não assu-
miram qualquer compromisso
no sentido de eliminar os pesa-
dos subsídios agrícolas de sua
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agricultura. O documento men-
ciona apoio à redução de sub-
sídios que afetam exportações
de países pobres, mas sem
metas nem prazos. A União
Européia e os Estados Unidos
continuam defendendo a políti-
ca de subsídios agrícolas.

Na Região Sudeste brasilei-
ra, a agricultura familiar ocupa
29,2% de sua área e recebe
apenas 12,6% do crédito rural
aplicado.

5. Água

Com a proposta de cortar
pela metade, até 2015, o núme-
ro de pessoas sem acesso à
água potável e a esgotos, foram
anunciados projetos e parcerias
no valor de US$ 1,5 bilhão. Des-
se total, US$ 970 milhões, pro-
venientes dos EUA, serão repas-
sados em três anos.

O Brasil possui cerca de
15% da água doce do planeta,
sendo que, segundo o Ministé-
rio do Meio Ambiente, cerca de
89% da potencialidade das
águas superficiais estão con-
centradas nas Regiões Norte
e Centro-Oeste, onde vivem
14,5% da população, com
9,2% da demanda hídrica; os
outros 11% do potencial estão
nas outras regiões (Nordeste,
Sul e Sudeste), onde se con-
centram 85,5% da população
e 90,8% da demanda.

Aproximadamente 11 mi-
lhões de brasileiros que vivem
nas cidades ainda não possu-
em acesso à água encanada.

6. Pesca

A fim de incentivar a recupe-
ração de áreas pesqueiras, os
governos dos países ricos pro-

meteram restabelecer, onde for
possível, estoques pesqueiros a
níveis sustentáveis até 2015,
além de estabelecer áreas de
proteção marinha até 2012.

Segundo dados do Ibama
(2001), o Brasil produziu em
1999 cerca de 744 mil tonela-
das de pescado, sendo 81,1%
de forma extrativa e 18,9%
com a aqüicultura. A pesca
extrativa em água doce contri-
buiu com 185,5 mil toneladas.

7. Combate à miséria

O compromisso da Rio 92
de destinar 0,7% do PIB de
países ricos para ajudar o de-
senvolvimento não foi cumpri-
do, tendo havido uma redu-
ção para 0,22% desde 1992.
O Fundo Ambiental Global (GEF)
receberá injeção de US$ 2,9
bilhões. Constatou-se falta de
vontade política para investir
em programas de
combate à pobre-
za e às ameaças
ao meio ambiente.
O Brasil defendeu a proposta
de criação do fundo de solida-
riedade, com o qual a ONU pre-
tende combater a miséria.

No Brasil, em 1999, o sa-
neamento ambiental inadequa-
do foi responsável por 29,5%
das mortes por doenças infec-
ciosas e parasitárias.

Conclui-se que, aparente-
mente, a Rio + 10 se trans-
formou em batalha entre po-
bres e ricos. Os países ricos,
inflexíveis, demonstraram
mais uma vez sua insensibili-
dade para com o planeta Ter-
ra. Questões importantes,
como a modificação gradual
da matriz energética do mun-

do e a proposta da União Eu-
ropéia de fixar meta de 15%
de energias renováveis, foram
relevadas pelos Estados Uni-
dos, pelo Japão, pela Austrá-
lia e pela China, em face dos
seus próprios interesses.

Não bastassem os altos ju-
ros pagos aos mais ricos pelas
fragmentadas econo-
mias dos países em de-
senvolvimento, ainda
será preciso convencê-
los de que é preciso es-
tancar o processo de
degradação ambiental
do mundo.

Se por um lado pode-
se considerar fracassa-
da a Conferência de
Johannesburgo, por ou-
tro é preciso acreditar
que não existe outro
caminho a trilhar

senão o do desenvolvimento
sustentável, disso dependendo
a perpetuação da espécie no
planeta. Resta saber se os
governantes presentes repre-
sentaram, de fato, o legítimo
interesse e a vontade dos po-
vos da Terra.

Ao governo brasileiro, os
parabéns pela sua posição em
defesa do título que muito nos
orgulha: �campeão planetário
da biodiversidade�.
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