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A natureza é finita. Finitude indica, antes de tudo, a existência de um começo.
Este nosso mundo tem um início datado e tal constatação é um dos únicos
consensos entre religiosos e cientistas: seja o gênesis, seja o "big bang", o pano de
fundo é a existência de uma data primeira. Esta é uma constatação que nos
remete ao problema atual: a possibilidade da finitude última, do esgotamento, da
não reprodução da vida.

Diz a história passada que tudo que o Rei Midas tocava virava ouro. Parece que a
história contemporânea está a dizer que o custo social desta transformação
precisa

ser

repensado.

Tomar

indiscriminadamente

os

bens

da

natureza,

transformá-los em produtos consumíveis e devolvê-los ao nosso hábitat na forma
de lixo, tudo envolto em uma irracionalidade e irresponsabilidade progressiva, isto
está por exigir a colocação da discussão da finitude da natureza de uma forma
concreta

e

a

necessidade

de

ações

que

visem

buscar

novos

rumos

de

desenvolvimento.
Não apenas a idéia da conservação "in loco" da natureza, o que aparentemente
está fora dos domínios de ações possíveis da maioria da população, mas a
demonstração de que é preciso agir no nosso dia a dia. Conciliar desenvolvimento
com

desenvolvimento

sustentável,

mais

do

que

isto:

casar

desenvolvimento

sustentável com consumo sustentável. E o que eu, habitante de zonas urbanas já
degradadas, tenho a ver com isto? Tudo.
"0 Brasil é um país de recursos infinitos". "Aqui, tudo que se planta dá". "Não
temos terremotos, vulcões e nem maremotos: estamos livres das grandes tragédias".
Desde crianças fomos embalados por nossa infinitude natural e é mais do que
normal não nos perguntarmos a respeito do esgotamento, dos limites e de nossas
responsabilidades. Quando trazemos à discussão o tema do consumo sustentável, é
por que acreditamos que se abre uma nova forma de luta contra o desenvolvimento
irresponsável,

contra

o

crescimento

a

todo

custo.

Ao

lado

das

grandes

manifestações do movimento ecológico, acreditamos que está nascendo um novo
ator: o consumidor responsável.
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Se as grandes corporações entendem a lei do mercado, vamos colocá-la ao lado do
movimento de defesa do meio ambiente. Ser ecologicamente seletivo nas compras,
buscar adquirir produtos de empresas responsáveis que tenham processos de
gerência ambiental sérios, diminuir a produção de lixo por meio do incentivo a
processos produtivos mais racionais, valorizar a reutilização e reciclagem de
produtos, eis algumas das atividades cotidianas que podemos exercer no nosso dia
a dia. Mas com certeza os consumidores mais conscientes se perguntam como fazer
isto. Aqui entra a responsabilidade de políticas públicas catalizadoras.
Pensando em tudo isto, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por
intermédio do Programa Consumidor-Meio Ambiente está lançando a presente
publicação. Este livro é uma coletânea de importantes textos a respeito do tema
"consumo

sustentável". 0

texto

central

é

de

autoria

da

CI - Consumers International, organização não-governamental internacional que
congrega entidades de defesa dos consumidores de mais de 80 países do mundo. De
uma maneira extremamente didática são expostas as idéias principais do tema e as
encruzilhadas em que se encontra a humanidade. 0 outro texto é de autoria do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Nairobi e dentre suas
qualidades está uma tentativa de conceituar a expressão "consumo sustentável".
Este texto foi publicado nos anais de conferência a respeito do tema, realizada na
Noruega nos dias 19 e 2 0 de janeiro de 1 9 94 . Os demais textos são capítulos da
Agenda 21, que por sua importância fazem parte desta publicação. Temos, assim,
um livro que pode servir de referência a todos aqueles que desejarem se introduzir
nesta temática, desde entidades de defesa dos consumidores e do meio ambiente até
pesquisadores.
Um dos estímulos para a organização desta publicação é o apelo da própria Agenda
21 , documento produzido da Rio 9 2 , em especial em seu capítulo 4° , no qual os
países presentes, inclusive o Brasil, acordaram que:
"0 recente surgimento, em muitos países, de um público consumidor mais consciente do
ponto de vista ecológico, associado a um maior interesse, por parte de algumas indústrias,
em fornecer bens de consumo mais saudáveis ambientalmente, constitui acontecimento
significativo que deve ser estimulado.
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Os Governos e as organizações internacionais, juntamente com o setor privado, devem
desenvolver critérios e metodologias de avaliação dos impactos sobre o meio ambiente
e das exigências de recursos durante a totalidade dos processos e ao longo de todo o
ciclo de vida dos produtos. Os resultados de tal avaliação devem ser transformados em
indicadores claros para informação dos consumidores e das pessoas em posição de
tomar decisões. "
A proposta que se esboça na discussão atual, é de compatibilizar desenvolvimento,
defesa dos consumidores e do meio ambiente, mesmo por que um dos fatores de
degradação do meio ambiente é a pobreza, a péssima qualidade de vida de grande
número da população, e a idéia de um consumo sustentável passa necessariamente
pelo acesso da população ao próprio consumo de bens e serviços.
Aliás, a CI - Consumers International - não cansa de lembrar que a própria ONU
estabeleceu como o primeiro direito dos consumidores o direito de acesso ao
consumo. Mas não dentro de um modelo já saturado. Desenvolvimento responsáveldesenvolvimento sustentável-acesso aos bens e serviços a todosconsumo sustentável:
estes conceitos devem andar juntos. A discussão internacional aponta para este
sentido. Discute-se em todo o mundo a edição de normas técnicas - série ISO 14.000
-, que devem nortear as atividades económicas das empresas responsáveis no tocante
à gestão ambiental de seus processos e produtos finais. 0 Brasil está participando do
fórum de deliberação deste tema e algumas destas normas já serão uma realidade.
Atualmente uma das principais discussões no âmbito internacional, diz respeito à
possibilidade das Nações Unidas aprovarem resolução a respeito do tema "consumo
sustentável", ampliando a atual diretriz de defesa dos consumidores, n° 39/248, de 9
de abril de 1985. 0 Conselho Econômico e Social das Nações Unidas solicitou à
Consumers International, que a mesma elaborasse proposta de resolução para servir
de subsídio para as discussões que se seguirão nos plenários das Nações Unidas. Em
reunião realizada em Genebra em julho de 1997, a delegação brasileira ofereceu, a
pedido da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, o Brasil para ser sede da
reunião. Assim, nos dias 28, 29, 30 de janeiro de 1998, realizou-se o "Interregional
Expert Group Meeting on Consumers Protection and Sustainable", no Parlamento
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Latinoamericano, em São Paulo, patrocinado pela Secretaria do Meio Ambiente e a
Comissão de Desenvolvimento Sustentável. 0 encontro contou com a participação de
45 especialistas de mais de 25 países e teve como resultado a preparação de
documento com as propostas de ampliação da atual diretriz, que serão agora
encaminhadas pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável ao Conselho Econômico
e Social das Nações Unidas para discussão de seus países membros.
E o consumidor está efetivamente preparado para exercer o papel de pressão social que
a ele cabe? Entendemos que de forma genérica ainda não; e esta publicação tem como
objetivo principal subsidiar as Ongs e os Governos para que iniciem um profundo
processo de conscientização dos consumidores.
Valorizar os produtos que menos firam o meio ambiente, demonstrando a importância
dos chamados selos verdes; verificar a seriedade das informações das rotulagens dos
produtos; fazer pesquisas para determinar o ciclo de vida dos produtos, visando
orientar os consumidores no momento da compra; banir os processos e produtos
perigosos à vida e segurança dos consumidores; diminuir o consumo irracional e
buscar uma melhor distribuição de acesso ao consumo para todos: estas atividades,
entre outras, devem ser exercidas no sentido de trazer à opinião pública a força do
consumidor na defesa do meio ambiente no seu dia a dia. Mas não apenas isto: tornar
esta nossa sociedade menos desigual, permitindo a todos acesso sustentável aos bens e
serviços necessários à existência com qualidade de vida. Mudar padrões de consumo,
este é o desafio em que a humanidade se encontra. Em resumo: é preciso buscar
formas de orientar o consumidor para que, de forma coletiva ou individual, perceba seu
poder na preservação do meio ambiente, de maneira a ser possível a preservação da
vida presente e das gerações futuras. A solidariedade social, sim, deve ser infinita.

Fabio Feldamn
Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
Marcelo Gomes Sodré
Coordenador do Programa Consumidor Meio Ambiente
da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo
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0 "Compromisso da Terra 2", de junho de 1997, da Seção Especial da Assembléia das
Nações Unidas, para avaliar e

conhecer o progresso de cinco anos desde o

Compromisso do Rio, confirmou que a maior causa da degradação contínua do meio
ambiente global é "o padrão de insustentabi[idade e consumo, principalmente nos
países industrializados".

Os 160 Governos oficiais que compareceram à conferência "Compromisso da Terra 2",
incluindo 53 Chefes de Governo, também reconheceram que "ao mesmo tempo que
padrões insustentáveis nos países industrializados agravam o problema ambiental,
remanescem enormes dificuldades para os países em desenvolvimento em termos de
necessidades básicas como alimentação, cuidados com saúde, habitação e educação
para o povo".

A erradicação da pobreza no mundo e ao mesmo tempo a contenção do crescente
processo de destruição do meio ambiente, é uma questão fundamental. Se os países
desenvolvidos reduzirem seu consumo, os países em desenvolvimento poderão
aumentar os seus ? Altas taxas de crescimento econômicos são compatíveis com a
preservação ambiental?

0 plano para promover a implementação da Agenda 21, agregado ao Compromisso do
Rio em 1992, está claramente baseado na crença de que é possível usar os recursos
muito mais eficientemente. 0 plano solicita atenção a novos estudos que mostram que
será possível otimizar recursos com produtividade nos países desenvolvidos em dez
vezes a longo prazo, e em quatro vezes em duas ou três décadas. Países desenvolvidos
poderão manter seus atuais níveis de consumo com o menor uso de recursos naturais
permitindo que outros países compartilhem estes recursos.

Com base nos acordos do Rio, o debate para direcionar o mundo para uma produção
e padrões de consumo mais sustentável é contínuo na Comissão das Nações Unidas
para Desenvolvimento Sustentável (CDS). Todavia, torna-se claro no "Compromisso
da Terra 2", que os países em desenvolvimento estão começando a perder o interesse
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neste assunto. Não somente fazem ver que existe um domínio-Norte, como também
existe a preocupação se uma atenção especial não for dada para suas necessidades
de desenvolvimento, as cifras em direção a produção e consumos mais sustentáveis
podem dificultar seu desenvolvimento econômico.

No "Compromisso da Terra 2", nem todas as nações do mundo concordaram com uma
declaração política de como seguir em frente. Como conseqüência existe uma
relutância dos países ricos em honrar o compromisso feito no Rio relativo a recursos
de financiamento, melhor acesso dos produtos de Países do Terceiro Mundo a
mercados do Norte e transferências das tecnologias "verdes". 0 plano de ação que foi
acordado é vago e inclui poucos comprometimentos específicos ou prazos para
cumpri-los.

0 princípio do poluidor pagador e a necessidade de motivar a responsabilidade do
produtor e a maior consciência do consumidor, são princípios incluídos na seção do
plano de ação para mudança dos padrões de consumo (capítulo 4 da agenda 21).
Sustenta-se também a idéia de que os preços de bens e serviços devem ser incluídos
nos custos ambientais. Esses princípios são considerados básicos para que se
alcance objetivos comuns, mas com diferentes responsabilidades dos países de acordo
com o nível de desenvolvimento e impacto no meio ambiente global.

0 acesso a informação e a influência do público nas decisões dos produtores, por
meio de seu poder de compra, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável.
Nestas considerações, o Plano de Ação do "Compromisso da Terra 2" enfatiza que
cada indivíduo deve ter acesso apropriado à informação relativa ao meio ambiente,
mantida pelas autoridades públicas, incluindo informações sobre materiais perigosos
e atividades nas comunidades, e a oportunidade de participar das decisões nos
processos produtivos.

Todos estes princípios deverão ser incorporados pelos países em seus planos políticos
nacionais

para

o

desenvolvimento

sustentável.

0

comprometimento

feito

no

"Compromisso da Terra 2" é que este plano político nacional deverá ser cumprido
por todos os países até o ano 2002. Outra questão importante é o reconhecimento
das necessidades de regionalização do processo de implementação da Agenda 21,
onde o CDS é o fórum para este processo.
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Alguns dos mais importantes passos para mudança da produção e dos padrões de
consumo incluído no Programa do "Compromisso da Terra 2" para a Adicional
Implementação da Agenda 21 são:

Aumentar a carga tributária para atividades ambientalmente danosas;

Reduzir

e

eliminar

subsídios

para

padrões

de

consumo

e

produção

insustentáveis, incluindo subsídios de energia;

Promover medidas para internalizar custos ambientais e benefícios nos preços de
produtos e serviços; ao mesmos tempo, determinar o potencial de efeitos
negativos para acesso ao mercado nos países desenvolvidos;

Desenvolver

indicadores

para

monitorar

tendências

críticas

de

consumo

e

padrões de produção com liderança dos países industrializados;

Promover programas nacionais e internacionais na área de eficiência energética e
de materiais com cronogramas de implantação;

Motivar governos para liderar mudanças de padrões de consumo pela melhoria de
seu próprio desempenho ambiental;

Motivar a mídia, anunciantes e setores de marketing para modelar padrões de
consumo sustentável;

Melhorar a qualidade da informação relativa a impactos ambientais dos produtos
e serviços e motivar o uso voluntário e transparente dos selos ecológicos;

Motivar negócios, incentivar o desenvolvimento industrial e a aplicação de
tecnologias limpas;
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Avaliar opções políticas, incluindo instrumentos regulamentadores, incentivos e
desincentivos

econômico-sociais,

facilidades

e

infra-estrutura,

informação,

educação, desenvolvimento e disseminação de tecnologias;

Reforçar políticas nacionais e valorizar a capacidade do consumo e produção
sustentável para o setor de turismo.

Progressos feitos por países na direção de encontrar as metas referidas deverão
continuar a ser monitorados cada ano pela Comissão para o Desenvolvimento
Sustentável. De acordo com o programa de trabalho para a CDS, acordado no
"Compromisso da Terra 2", a seção de 1999 examinará toda a Agenda 21, analisando
as perspectivas de mudanças de padrões de consumo e de produção.

Uma das cinco maiores atividades do programa de trabalho da CSD na Mudança de
Padrões de Consumo e Produção, adotado em 1996, na extensão do Guia das Nações
Unidas para Proteção dos Consumidores, está na área do consumo sustentável. Em
julho de 1997 0 Conselho Econômico e Social das Nações Unidas estabeleceu uma
resolução convocando um grupo inter-regional de especialistas para desenvolver
este novo guia. 0 governo Brasileiro, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente
do Governo do Estado de São Paulo, se ofereceu para ser sede desta reunião.

0 Grupo de especialistas se reuniu em janeiro de 1998 em São Paulo. Se o texto que
este grupo está propondo aos governos for aceito, poderá resultar, ainda este ano,
em um acordo internacional. Este deverá ser o primeiro de uma série de princípios
acordados por todos os governos, no sentido de usar as demandas de consumo, para
direcionar o comportamento das indústrias e governos, na busca de um caminho
sustentável.

María Elena Hurtado
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Diretora de Política Global e Campanhas da Consumers Internacional

Nas últimas décadas, cada vez mais o mundo tem voltado sua
atenção aos problemas ambientais. A sociedade contemporânea tem começado a ser
testemunha da constante destruição do planeta, e o ser humano, pela primeira vez
em sua história, sente que existem limites naturais não somente para seu
desenvolvimento e crescimento, bem como para sua própria sobrevivência.

A destruição da camada de ozônio cuja causa principal e mais duradoura é a
emissão de substâncias antropógenas, as mudanças climáticas, a chuva ácida, a
escassez de água, a perda da biodiversidade e de espécies autóctonas que
armazenam nosso patrimônio genético, etc., são alguns problemas globais aos
quais nos vemos defrontados.

Em

nossos

países,

além

de

enfrentar

os

problemas

globais,

sofremos

com

problemas particulares como: a contaminação do ar e da água em nossas grandes
metrópoles,

a

exploração

dos

recursos

marinhos e

florestais, os problemas

relacionados com o tratamento e disposição de lixo, etc.

Consumers Internacional - CI tem estado presente há muito anos em foros
internacionais tratando de chamar a atenção sobre os vínculos existentes entre o
consumo e a deterioração ambiental.

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente efetuada em Estocolmo em
1972, Consumers Internacional declarava que:

Os problemas ambientais são essencialmente problemas das pessoas comuns ....
.... Ações coletivas para proteger o meio ambiente podem lograr resultados à longo prazo
somente se existe uma ampla consciência sobre as conseqüências ambientais do
consumo ... "
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Desde então a CI tem seguido a mesma linha de trabalho, sendo que podemos
lembrar que em seu congresso, realizado em Montpellier, na frança no ano de1994,
foram firmadas resoluções reconhecendo a importância de fomentar padrões de
consumo

sustentável

e

foi

feito

um

chamado

às

entidades

de

defesa

dos

consumidores, no sentido de :

apoiar o trabalho dos membros dos países em desenvolvimento;

apoiar-se entre si no desenvolvimento dos aspectos ambientais dos programas
experimentais;

promover o consumo sustentável;

apoiar de maneira mais ativa os membros dos países em desenvolvimento em
seus esforços para incluir meio ambiente em seus programas de trabalho.

0 Escritório Regional para a América Latina da Consumidores Internacional tem
seguido estas linhas e impulsionado, através de seu programa de meio ambiente e
consumo, uma série de atividades, tanto em nível nacional como internacional, com
a tendência de reforçar a presença do consumo sustentável nos programas de
trabalho

das

organizações

membros

e

situar

esta

temática

nos

fóruns

internacionais.

0 IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, associação civil sem fins
lucrativos, filiada à CI e que agora completa 10 anos de atividades, tem buscado,
também, atuar neste tema tão importante: seja participando diretamente da
elaboração das orientações internacionais da CI, seja incluindo itens ambientais
nos testes de produtos que realiza, ou mesmo atuando em atividades educacionais e
de divulgação da temática do consumo sustentável, como no lançamento desta
publicação.

Todas estas ações nascem do convencimento de que os consumidores organizados
podem ser um aporte na solução dos problemas ambientais dos países se forem
capazes de gerar pressupostos técnicos e políticos a partir da perspectiva do
consumo.
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Sabemos que o consumo tem claras implicações sociais e ambientais. 0 ato de
satisfazer nossas necessidades podem contribuir na exploração irracional das más
condições já existentes, ou contribuir significativamente na melhoria do nosso
entorno e de nossa qualidade de vida.

A promoção de um consumo sustentável implica, por definição, que devemos
transformar

nossos

hábitos

e

fazê-los

sustentáveis

desde

o

ponto

de

vista

econômico, social e cultural. Da mesma maneira, e com uma maior ênfase, a
promoção de um consumo sustentável é intrinsecamente solidária não somente
porque indica a necessidade de compartilhar o existente, senão porque somos
chamados a não comprometer a sobrevivência das gerações futuras.

Sem dúvida, devemos considerar que o consumo sustentável, visto dentro da
perspectiva dos países latino-americanos, deve atuar sobre uma realidade muito
mais complexa do que os países desenvolvidos.

Os problemas graves e agudos derivados das desigualdades sociais, da iniqüidade
da distribuição da renda e acesso aos bens e serviços, e, por fim, a idéia do
consumo sustentável, pode parecer um contra-senso em um continente onde na
maioria

das

vezes

o

consumo

é

um

privilégio.

Não

obstante

tal

fato,

nós

consideramos que apesar de sua complexidade, não somente é possível como
também

é

necessário

pensar

a

sustentabilidade

do

consumo

a

partir

das

características de nossas realidades.

Neste sentido a nossa proposta é o fomento de um consumo racional. É decidir fazer
com que

o

ato

de

consumo

seja

algo

mais

que

uma

satisfaçáo

de

nossas

necessidades, de forma a incorporar um elemento reflexivo com relação às suas
conseqüências.

Por meio de programas educativos, podemos contribuir para uma reflexão sobre
certos hábitos e estilos de vida que não são mais que imitações de estilos alheios à
nossa

cultura,

possibilitando,

ao

consumidor,

os

instrumentos

de

valoração

necessários para fazer frente a publicidades que inibam a capacidade de decidir
entre o supérfluo e o necessário.
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Neste contexto, não podemos esquecer que o papel do Estado é crucial na luta
contra a pobreza e como gerador de políticas nacionais de proteção ambiental que
gerem consenso, eduquem a cidadania e fomente sua participação.
Sem dúvida, não é menos certo que aos cidadãos da América Latina, como
consumidores, cabe também uma grande responsabilidade. Se nossas vidas, da
mesma forma daqueles que vivem nos países industrializados, se desenvolvem em
um ambiente deteriorado, também temos a responsabilidade de lutar para mudar tal
realidade.

Mediante o apoio das organizações de consumidores, queremos fazer uma proposta
cultural de longo prazo ao conjunto da sociedade, contribuindo desta maneira, para
a formação de uma cidadania crítica e educada.

0 texto que temos o prazer de apresentar - Além do Ano 2000 - ao leitor de língua
portuguesa, foi editado pela primeira vez em Haia, na Holanda no ano de 1993.

0 objetivo desta publicação é preparar o terreno para o desenvolvimento desse
importante trabalho em uma estratégia global, para conciliar a proteção dos direitos
do consumidor com o respeito ao meio ambiente. Depois de um resumo dos fatos
sobre problemas ambientais em escala local, regional e global, este estudo integra
as diversas questões ambientais que afetam o consumidor, com a análise do
conceito-chave de consumo sustentável. São identificados os desafios à frente tanto
dos consumidores quanto das organizações que os defendem, no caminho para uma
sociedade

sustentável

mundial.

Elucidam-se,

também,

princípios-chave

para

orientar o movimento de defesa dos consumidores na sua campanha para proteger e
melhorar o meio ambiente e, finalmente, são dadas recomendações específicas para
as organizações de consumidores e para os governos.
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INTRODUÇÃO: VISÃO GERAL
1._________________________________________________________________________
DO PROBLEMA

1

O impacto dos problemas "ambientais" sobre toda a humanidade tornou-se gradualmente
evidente nas últimas duas décadas. Antes vistos como a necessidade de controles localizados
da poluição do ar e da água, os problemas ambientais são, atualmente, avaliados com maior
precisão: incluem não apenas a exposição a poluentes tóxicos, mas também danos globais, cais
como as mudanças climáticas, o desgaste da camada de ozônio e a perda da diversidade
biológica da Terra. A degradação do meio ambiente não afeta apenas a saúde humana, mas os
fundamentos ecológicos e dos recursos naturais da civilização. Os problemas ambientais não
evespeitam fronteiras nacionais. Todas as nações, pobres e ricas, são, em graus maiores ou
menores, partes da crise ambiental, e o reconhecimento de nossa interdependência é condição
para a solução dessas questões.

2

Os consumidores desempenham um papel importante no processo da degradação
ambiental. O consumo excessivo dos recursos naturais sustentou o crescimento de sociedades
de consumo em países desenvolvidos, trazendo riqueza comparativa para seus cidadãos,
enquanto lançava o lixo em seu meio ambiente, tanto nas democracias capitalistas do Ocidente
quanto nas antigas economias planificadas do Leste Europeu. Os consumidores pobres em
muitas nações menos desenvolvidas consomem seu ambiente simplesmente para sobreviver:
boa parte das florestas tropicais do mundo foi derrubada para a produção de combustível ou
para a agricultura de subsistência. Cada consumidor pobre no Sul tem um impacto ambiental
per capita geralmente menor do que os consumidores mais ricos do Norte, mas o impacto
potencial das nações em desenvolvimento é muito significativo, tanto devido ao grande número
de consumidores pobres quanto ao fato de que eles aspiram, com justiça, a um melhor padrão
de vida.

3

Todos os consumidores, ricos e ponres, também são afectados pela desgração ambiental.
As Organizações de Defesa dos Consumidores têm tratado de problemas ambientais
principalmente no que se refere à saúde humana. Muitas Organizações de Defesa dos
Consumidores defendem a produção de alimentos e bebidas livres de componentes tóxicos, ou
advogam a fabricação de veículos motorizados que poluam menos e a redução do emprego de
pesticidas na agricultura. Essas associações têm promovido o uso mais eficiente da energia e a
durabilidade para os automóveis, eletrodomésticos e outros produtos, principalmente por
motivo: eeonòmicos; mas também há preocupações ambientais. Mais recentemente, as
Organizações de Defesa dos Consumidores em todo o mundo começaram a dar atenção aos
problemas globais do meio ambiente. Revistas voltadas para a defesa do consumidor na
Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Suíça, Austria, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Grã-Bretanha, Irlanda, Estados Unidos e Canadá têm publicado artigos alertando
seus leitores para as conseqüências mais amplas desses problemas (1)*.
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4

Á medida que os consumidores se tornam mais conscientes de uma série ampla de
preocupações para com o meio ambiente, muitos deles, principalmente no Norte, se
transformaram em "consumidores verdes", cujas decisões de compra são afetadas pela
qualidade "favorável ao meio ambiente" dos produtos. O consumo verde, apesar de ter criado
um mercado em expansão para sprays sem clorofluorcarbono (CFC), detergentes livres de
fosfatos e outros produtos avaliados como "melhores para o meio ambiente", lança novos e
significativos desafios para as Organizações de Defesa dos Consumidores. Por um lado, os
consumidores querem saber que produtos são verdadeiramente melhores para o ambiente e
quais apenas alegam sê-lo, e esperam que nós, as organizações que os representam, lhes
forneçamos informações, por meio de testes e estudos investigativos. Por outro lado, a solução
de alguns problemas ambientais pode não exigir produtos "mais verdes", mas a redução do
consumo, ou a adaptação a uma vida sem determinados produtos. Esta última perspectiva
também é mais coerente com uma distribuição mais equilibrada dos recursos mundiais, uma
questão que permeou a discussão sobre o "Consumo Verde" no Congresso Mundial da CI, em
1991. Mas este é um conceito bastante estranho para as Organizações de Defesa dos
Consumidores, principalmente nos países ricos, cujas preocupações são, normalmente, ligadas
a qual produto comprar, em vez de avaliar se o bem precisa realmente ser adquirido.

5

O relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (o "Relatório
Brundtland"), publicado em 1987, acrescentou uma nova perspectiva para a discussão dos
problemas ambientais. De acordo com esse relatório, "há uma conexão clara entre os problemas
do meio ambiente e a distribuição da riqueza e da pobreza no mundo" (2). O relatório holandês
"National Environmental Survey, 1990-2010, n° 2" (Estudo Ambiental Nacional), que buscou
fazer uma estimativa do estado do meio ambiente na Holanda em 2010, ressaltou que, apesar
de políticas ambientais mais rigorosas, os problemas continuarão a piorar, devido aos níveis
crescentes de consumo (3). Medidas técnicas são, na melhor das hipóteses, de eficácia apenas
parcial na solução de problemas ambientais. Especialmente a longo prazo, o efeito dos níveis
cada vez mais altos de consumo e o crescimento acelerado da população mundial neutralizarão
as vitórias obtidas, a curto prazo, com a adoção de tecnologias mais eficientes. Esta conclusão
de amplo alcance é repetida em "The State of The World, 1991" (A Situação Mundial), um
informe do WorldWatch Institute, dos EUA: "As pessoas acham que, enquanto houver
crescimento, haverá esperança de que a vida dos mais pobres poderá melhorar sem necessidade
de sacrificios por parte dos mais ricos. A realidade, porém, é que alcançar uma economia global
sustentável em relação ao meio ambiente não é possível sem que os melhor favorecidos limitem
seu consumo, a fim de deixar espaço para que os mais carentes aumentem o seu" (4).

6

Este documento analisa a questão intrincada de como as Organizações de Defesa dos
Consumidores afiliadas à CI podem ajudar na obtenção de uma economia global de
consumo "sustentável". Uma sociedade mundial sustentável erguer-se-á sobre dois
princípios: uma distribuição eqüitativa, entre as nações, das matérias-primas, da energia e
dos bens e serviços que delas derivam; e o respeito à Terra, a seus ecossistemas tanto em
escala local quanto global, respeito esse manifestado na adoção de métodos de produção
que preservem a oportunidade das gerações futuras usufruírem dos mesmos padrões de
vida das atuais. Nas palavras do relatório do WorldWatch: "Uma economia sustentável
representa nada menos que uma ordem social mais elevada - uma que tenha em mente as
gerações futuras tanto quanto a nossa, e mais centrada na saúde do planeta, e na dos
pobres, do que nas aquisições materiais. Apesar de ser uma perspectiva fundamentalmente
nova, com muitas incertezas, é muito menos arriscada do que continuarmos na mesma
situação".
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Os capítulos seguintes deste documento definem, resumidamente, os problemas ambientais
mais significativos, e depois apresentam idéias sobre como poderia ser alcançado o consumo
sustentável, com o exame dos padrões de vida, do consumo ecológico e dos papéis das
Organizações de Defesa dos Consumidores no processo de transição.

7

Na melhor das hipóteses, este trabalho é uma primeira e modesta tentativa de se
fornecer algumas respostas claras para as questões ambientais que os consumidores
devem enfrentar. O conhecimento científico a respeito do meio ambiente e sobre os efeitos
do comportamento do consumidor no meio ambiente, é maior agora do que era há dez anos,
além de se modificar rapidamente. No entanto, muitas perguntas científicas críticas a
respeito desses problemas vitais não podem ser respondidas de forma conclusiva. Mesmo
nas áreas em que as evidências científicas são adequadas, as respostas sociais a qualquer
crise ambiental têm de ser formuladas no contexto dos valores e processos políticos das
diversas culturas. As respostas aqui oferecidas precisam ser adaptadas a esses contextos
variados, e necessitarão de melhoramentos e reavaliações periódicos.
Apesar dos limites do conhecimento atual serem um obstáculo enorme ao progresso, a
urgência dos problemas ambientais mundiais exige que a atenção concentrada e a máxima
prioridade por parte das Organizações de Defesa dos Consumidores. Com a adoção das
recomendações previstas documento nas suas atividades cotidianas, as Organizações de
Defesa dos Consumidores podem ajudar os países do mundo a encontrarem a trilha para o
consumo sustentável, e servir aos interesses maiores, de longo prazo, de seus membros.

..........................................................................................................................

Os números entre parênteses ( ) referem-se às fontes bibliográficas relacionadas às páginas 60/61
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A SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2._________________________________________________________________________
MUNDIAL: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

2.1 Introdução

8

Muitos problemas ambientais são de difícil apreensão para as pessoas
comuns. A maior parte dos danos ao meio ambiente não é detectável pelos nossos
sentidos. Freqüentemente, as causas e conseqüências dos danos ambientais estão
distantes umas das outras no tempo e no espaço. É difícil, para os consumidores,
saber se os seus vegetais têm cádmio proveniente de solos poluídos, ou se há
bifenil policlorado no salmão que eles comem. E como pode uma mãe saber se o
leite de seu seio contém níveis de dioxina seis vezes mais altos do que os
permitidos no leite de vaca? Quem poderia imaginar que atos simples, como usar
spray para cabelos ou ligar o arcondicionado, multiplicados por milhões de
agentes, pode liberar CFC, que anos mais tarde destruirá o ozônio da estratosfera,
expondo-nos a uma radiação ultravioleta mais intensa e aumentando o risco de
contrairmos câncer de pele?

9

Embora alguns problemas locais tenham impacto direto e visível - podemos
ver o "smog" fotoquímico; peixes mortos boiando em rios poluídos; exposições a
produtos químicos tóxicos podem, por vezes, ter efeitos adversos para a saúde,
imediatamente perceptíveis -, as mudanças ambientais globais são especialmente
invisíveis para a maioria das pessoas. Gradualmente, quase centímetro a
centímetro, e de forma imperceptível, o dano ao ecossistema cresce em grandes
proporções. Ato que, como o buraco na camada de ozônio, é "descoberto" pela
ciência e pelo público em geral. Alguns impactos sobre o meio ambiente
aumentam em índices exponenciais. Um problema que tinha pouca importância
durante décadas pode atingir um estágio crítico muito rapidamente, e necessitar
de uma solução ainda mais urgente para impedir a ocorrência de um desastre
irreparável. Se o dano já está muito avançado antes que se torne evidente, ou se é
irreversível ou está se acelerando, é especialmente urgente que a causa ou causas

sejam identificadas e corrigidas.

10

Alguns impactos podem permanecer ocultos, porque a natureza tem certa
tolerância, ou "capacidade de proteção", a habilidade de absorver o dano sem
grandes distúrbios até um certo ponto. A "chuva ácida", por exemplo, pode, em
certa medida, ser neutralizada no solo. Mas quando a tolerância de um
ecossistema se esgota, um limite é ultrapassado e o dano se acumula: uma vez
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que a capacidade de neutralização do solo acaba, o aumento da acidificação
prejudica ecossistemas florestais e aquáticos. O mesmo se aplica às emissões de
dióxido de carbono (CO2 ). A maioria dos seres vivos produz CO2 como um derivado
da respiração; incêndios florestais e matéria orgânica em decomposição são fontes
naturais adicionais. As plantas retiram CO2 do ar e o utilizam como um bloco de
construção para células e tecidos; o carvão, o petróleo e o gás natural contêm o
carbono fóssil de plantas pré-históricas, que extraíram o CO2 de atmosferas mais
antigas. O CO2 também se dissolve na água do mar, da qual é removido na forma
de conchas de calcário e sedimentos. Nos ciclos naturais do carbono, as emissões
de carbono e sua absorção estão mais ou menos em equilíbrio. Mas as atividades
humanas, de forma acelerada nas últimas décadas, multaram na queima de
grandes quantidades de combustíveis fósseis e destruíram boa parte das Sorestas
da Terra. Essas duas tendências aceleraram a produção de CO2 , ao mesmo tempo
em que diminuíram o ritmo de sua remoção da atmosfera. Isso modificou de tal
forma o equilíbrio que o CO2 está se acumulando na atmosfera. O dióxido de
carbono, da mesma forma que outros gases emitidos a índices crescentes, como
conseqüência de atividades humanas, tende a reter o calor que a Terra absorve do
Sol, criando, assim, o "efeito estufa". A medida que o CO2 se acumula na aano:fera
e menos calor escapa para o espaço, a Terra gradualmente fica mais quente. Mas
o ritmo de aquecimento tem sido tão lento que ainda é di$ciI de ser detectado em
meio às flutuações normais de temperatura, a curto prazo. Os temores a respeito
das mudanças climáticas provocadas pelo CO2 baseiam-se em modelos teóricos,
que prevêem efeitos graves para muitas décadas e séculos adiante.

11

Mudanças no conhecimento científico a respeito de problemas ambientais e
modificações na extensão dos próprios problemas também tornam mais dificil,
para os consumidores, entender essas questões. É como se quase todo dia as
notícias trouxessem uma palavra sobre outro prejuízo ao meio ambiente revelado
por pesquisas, ou talvez um novo debate que pòe em dúvida se um dano
anteriormente divulgado é realmente um problema. Os consumidores médios
freqüentemente não sabem em que acreditar quando não há consenso entre os
especialistas, e, assim, não podem ficar a par de tudo com o que deveriam se
preocupar. A agenda ambiental também muda com o tempo. Alguns problemas
têm sido resolvidos em grande parte, especialmente em escala local e nacional.
Limites mais restritos para os rejeitos de fábricas, sistemas de esgoto e veículos
motorizados resultaram na limpeza do ar em muitos países industriais do
Occidente. Resolver problemas como esses pode criar novos: por exemplo, cinzas
de incineradores para controle da poluição, resíduos tóxicos que não sejam mais
despejados em rios e resíduos de sistemas de esgoto precisam ser depositados de
forma segura. Outras questões, tais como o tratamento de lixo sólido, tornaram-se,
recentemente, prioridades: enquanto a atenção se concentrava na limpeza do ar
e da água, esses problemas aumentaram e se- tornaram mais dificeis de ser
administrados. E, é claro, as atenções se transferiram, nos últimos 10 a 20 anos,
para vários danos globais à ecologia, que foram avaliados como sendo, ao mesmo
tempo, as maiores ameaças á humanidade e os problemas de definição e solução
mais dificeis.
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12

A incerteza é um ítem constante em qualquer discussão sobre problemas
ambientais. Sabe-se muito; há evidências sólidas para fundamentar a realidade
das preocupações. Mas ainda há muito que permanece desconhecido, e sempre há
espaço para se debater o quão amplo ou iminente é um problema, ou o que
poderia resolvê-lo. Especialistas que discordam sobre a interpretação das
evidências emprestam seu apoio a facções políticas que divergem sobre como ã
sociedade deveria reagìr aoproblema. O resultado é, muitas vezes, a quase
ausência de respostas sociais às ameaças ao meio ambiente. A incerteza também
inibe a capacidade dos consumidores responderem de forma inteligente ao
problema, em todos os níveis, da mudança climática global às escolhas,
aparentemente triviais, de produtos. Em muitos casos, incertezas normais são
amplificadas por desinformação que serve a interesses próprios, alegações
conflitantes
e
meiasverdades
promovidas
por
interesses
comerciais.
Consequentemente, uma pergunta relativamente direta como: "Que tipos de
embalagem causam menor dano ao meio ambiente?" pode ser de dificil resposta
para os consumidores.

13

Apesar dos problemas ambientais serem de apreensão dificil para os
cidadãos comuns, os consumidores estão paulatinamente percebendo que a
natureza - e nossas sociedades que dependem dos ecossistemas naturais - estão
realmente em perigo. Ocorrências recentes, tais como o Relatório Brundtland, o
desastre nuclear de Chernobyl e o Dia da Terra, combinadas aos esforços
educacionais promovidos por organizações de defesa do meio ambiente, levaram
aquela percepção para as casas. Hoje, muitos consumidores querem saber: "O que
posso fazer para ajudar a salvar a Terra?" O primeiro passo, geralmente, é
aprender mais sobre os problemas ambientais, que podem ser divididos
aproximadamente em três grupos, de acordo com a escala em que ocorrem - e na
qual devem ser buscadas soluções políticas. Os três níveis são o global, o regional
e o local. A seguir, apresentamos alguns exemplos de problemas em cada um
deles.

2.2 Problemas ambientais globais

2.2.1 Mudanças climáticas: o efeito-estufa

14

Talvez o problema ambiental mais devastador que enfrentamos hoje é um
aumento acelerado na temperatura média global, ou "aquecimento global". O
assim chamado efeito-estufa, descrito no parágrafo 10 acima, poderia elevar a
temperatura média na Terra de 1,5° C a 4,5° C até meados do próximo século (6).
Por comparação, a Terra teve um aquecimento de cerca de 4° C desde a última era
glacial, há cerca de dez mil anos.
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15

Vários gases, presentes na atmosfera em níveis crescentes como resultado
das atividades humanas, contribuem para o aquecimento global. Estima-se que o
COZ responda por 55% do efeito-estufa; o metano, produzido por plantações de
arroz, criações de animais e decomposição do lixo orgânico, 15%; os
clorofluorcarbonos e gases usados para refrigeração e extintores de incêndio,
24%; e o óxido nitroso (N2 0), um derivado da destruição microbiológica do
nitrogênio de fertilizantes e outras fontes, 6% (3). O ozônio das camadas mais
baixas da atmosfera (derivado da poluição automotiva e industrial) e o vapor
d'água também podem contribuir em uma pequena proporção ainda
indeterminada.

16

Predizer exatamente o quanto o aquecimento global poderá afetar o clima
regional, os "istemas e a vida humana, é dificil, mas alguns efeitos poderiam ser
catastróficos (7). É quase ,:erto que um aumento de temperatura causaria o aumento
do nível do mar, como resultado da expansão térmica dos oceanos e do derretimento
das geleiras e das calotas polares. Países como Bangladesh e Egito poderiam perder
20% de suas terras aráveis (1). Mudanças repentinas nas -rentes e desordens nas
monções poderiam afetar a agricultura em grandes áreas do mundo.
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Como as atividades humanas básicas comuns a todas as sociedades (utilização
de energia, agricultura, etc) contribuem para as emissões de gás que causam o efeitoestufa, as tentativas para se resolver este problema enfrentam enormes obstáculos
sociais e políticos. A expectativa de que a população, a produção de alimentos, o
consumo de energia e tendências econômicas correlatas continuem a se expandir em
ritmos semelhantes aos atuais restringiu as esperanças tanto para os países
desenvolvidos, em manter seu vigor econômico, quanto para o sonho dos países em
desenvolvimiento, em alcançar uma riqueza comparável para seus povos. No entanto,
a maioria das nacões industrializadas concordou com a necessidade de que deve
encontrar uma maneira de reducir as emissões de gases que contribuem para o
efeito-estufa. O acordo de Toronto, em 1988, endossado novamente em 1992 na
"Cúpula da Terra", no Rio de janeiro, tem como meta reduzir as emissões globais de
CO2 , em 20% (abaixo dos níveis de 1990) até o ano 2005 e em 50% até 2025. A fim de
alcançar as metas globais para 2050, o Norte deve reduzir suas emissões em cerca de
80%, a fim de poder dar espaço para o esperado crescimento no Sul. Depois de 2050,
as emissões na duas regiões terão de estar estabilizadas (6).

2.2.2 A redução do Ozônio da Estratosfera

18

Bem acima da Terra, a cerca de 15 a 40 quilômetros, na camada superior da
atmosfera conhecida como estratosfera, uma tênue e dispersa camada de ozônio
envolve o planeta. Um poluente tóxico e irritante ao nível do solo, o ozônio é formado
na estratosfera quando a energia solar quebra as moléculas de oxigênio. Ao refletir
para o espaço a maior parte dos prejudiciais raios ultravioletas do Sol, o ozônio
estratosférico protege a vida na Terra. Mas esta camada está sendo continuamente
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desgastada, em boa parte devido a reações químicas com poluentes de origem
humana que, quando alcançam a atmosfera, destroem o ozônio mais rapidamente do
que ele é naturalmente reposto.

19

O maior fator para o desgaste da camada de ozônio são os clorofluorcarbonos
(CFCs), uma classe produtos químicos sintéticos usados como gases refrigerantes ou
de resfriamento em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, e para fazer bolhas
em materiais de plástico isolantes e materias semelhantes. Muitos outros compostos
orgânicos halogenos substitutos, como os "Halons" (usados em extintores de incêndio)
e certos solventes clorados, que são liberados no ar em grande quantidade e têm vida
suficientemente longa para se espalhar para a estratosfera, também contribuem para
reações que prejudicam a camada de ozônio. Contribuem ainda o óxido nitroso (N20) e
subprodutos derivados tanto da combustão quanto da decomposição natural ou
sintética (fertilizantes) de compostos nitrogenados no solo por microorganismos. A
maior parte dos gases que desgastam a camada de ozônio são também gases que
contribuem para o efeito estufa (veja o parágrafo 15).
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Estima-se que as concentrações médias de ozônio acima das latitudes
temperadas mais ao norte tenham decrescido de 3% a 5% durante os últimos 20 anos
(7). Um "buraco" sazonal bastante evidente na' camada de ozônio tem sido observado
nos últimos anos sobre a Antártida e os limites adjacentes dos continentes
meridionais. Evidências menos conclusivas mostram que uma perda similar mas
transitória do ozônio ocorreu sobre a América do Norte e a Europa em 1992. As
medições da radiação ultravioleta (UV) na superficie da Terra não são adequadas para
determinar o quanto a destruição da camada de ozônio, até o momento, tem
aumentado a exposição humana à radiação ultravioleta. Porém, os riscos a longo prazo
poderão ser graves: os raios UV da luz do Sol são a principal causa do câncer de pele.
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA estima que, se as tendências atuais do
desgaste na camada de ozônio e a exposição consumista ao sol continuarem
indefinidamente, poderão haver 153 milhões de novos casos de câncer de pele, três
milhões dos quais fatais, entre americanos que vivem hoje e os que nascerão nos
próximos 80 a 90 anos. Além dos impactos sobre a saúde humana (que podem incluir
muitos efeitos além do câncer de pele), o aumento da radiação ultravioleta sobre a
Terra poderá afetar profundamente outros animais e plantas. Se as plantações e o
fitoplâncton, em particular, forem afetados, os rendimentos da agricultura e da pesca
poderão ser bastante diminuídos.

21

A química e os efeitos prováveis da diminuição da camada de ozônio eram
conhecidos pelos pesquisadores em meados dos anos 70, mas levou mais de uma
década até que esse fato fosse reconhecido e originasse um plano conjunto
internacional a fim de se enfrentar o problema. O Protocolo de Montreal, adotado em
1987 e assinado pela maior parte dos países ricos, sugere a redução das emissões de
CFC em 50% até o ano 2000. Como evidência da urgência que o problema exige, as
metas foram revistas em uma reunião em Londres, em 1990, e foi estabelecido como
objetivo a paralisação de toda a produção de CFC até 1995 e a eliminação das
emissões de todos os gases danosos para o ozônio até o ano 2000. Atingir essas metas
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requer investimentos enormes na reciclagem de tecnologia e no desenvolvimento de
substitutos para esses produtos químicos versáteis, além de afetar os consumidores de
várias maneiras. Porém, mesmo se as emissões de CFC tivessem terminado em 1995, a
degradação da camada de ozônio causada pelos gases CFCs que já estão na atmosfera,
continuariam até mais ou menos o ano 2050.
2.2.3 O Crescimento da População

22

O crescimento da população, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em
desenvolvimento, é uma ameaça para o meio ambiente global. O aumento dos números
de consumidores nas nações industrializadas e ricas é um problema sério porque cada
pessoa a mais usa ama porção desproporcionalmente grande dos limitados recursos da
Terra, o que resulta numa quantidade grande de poluição durante seu período de vida.
O crescimento da população nos países em desenvolvimento exacerba os impactos
ecológicos regionais, tais como o desflorestamento e o emprego de práticas agrícolas
insustentáveis. À medida que os padrões de vida nos países em desenvolvimento
crescem, os danos ao ambiente neles aumentarão em um ritmo que reflete os efeitos
combinados do crescimento da poluição per capita e do incremento da população.

23

A população daTerra é atualmente avaliada em cerca de 5,4 bilhões de pessoas,
e estimase que atinja os 8,5 bilhões até 2025. O mundo cresce à razão de 90 milhões
de pessoas - o quivalente a um novo país do tamanho do México - a cada ano. De
acordo com projeções, a população mundial poderá vir a se estabilizar em 11 bilhões
de pessoas por volta de 2100. Quase quatro em cada cinco pessoas vivem hoje em
países em desenvolvimento, e as taxas de crescimento da população são também
muito mais altas nessa parte do mundo. Entre 1985 e 1990, a populaçãocresceu a
uma taxa mundial anual de cerca de 0,5% nos países industrializados, mas nas
nações em desenvolvimento, esse índice foi quatro vezes maior: 2,1% ao ano. Enquanto
a população da Europa cresceu, de acordo com estimativas, em um milhão, no início
desta década, a da África aumentou em mais 20 milhões (23)

24

Essas tendências representam um desafio imenso para os países do mundo,
que devem, de alguma forma, encontrar meios de alimentar, abrigar, educar e dar
empregos, assistência médica e bens e serviços de consumo para o dobro de pessoas
que vivem hoje no planeta, no espaço de uma geração. Apesar de algum progresso
recente, as necessidades de uma grande parte da humanidade ainda não estão sendo
satisfeitas. O estoque de alimentos no mundo inteiro aumentou, de maneira geral,
mais rápido do que a população nos anos 80, mas a fome ainda afeta um bilhão de
pessoas. Em muitos dos países em desenvolvimento, altos índices de mortalidade,
eteluindo uma mortalidade infantil muito alta, decorrentes de infecções evitáveis e
doenças parasitárias, caminham lado a lado com a pobreza. O crescimento
populacional, tanto nos países reos quanto nos pobres, pode agravar a tensão sobre a
distribuição desigual de recursos, com a simultânea alta da demanda por ricos e
pobres.
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Os problemas populacionais têm recebido muita atenção, em escala nacional e
international, por várias décadas, no contexto das preocupações a respeito do
desenvolvimento econômico. Pesquisas demográficas têm demonstrado que os fatores
que têm uma relação mais estreita com uma desaceleração das taxas de crescimento
populacional são o aumento do padrão de vida (desenvolvimento econômico); melhorias
na educação e no status social das mulheres; e o acesso a informações sobre a
contracepção. Mas reduzir a pobreza, as deficiências de educação e ie cuidados de
saúde, a exploração econômica e a opressão cultural das mulheres, além da oposição
religiosa e das tradições ao controle da natalidade, continuam a ser obstáculos
significativos. Menos da metade de todos os casais, na maioria dos países em
desenvolvimento, usam, atualmente, métodos de planejamento familiar.Vencer a
batalha para limitar o crescimento da população é vital não apenas para a erradicação
da pobreza, mas também para o progresso em direção a uma sociedade ecologicamente
sustentável. Mas esta batalha está longe de vencida.

2.3 Problemas Ambientais Regionais

2.3.1 Poluição do Ar e Chuva ácida

26

Os danos óbvios para a saúde, vegetação e propriedades, provocados pela
poluição do ar, levaram a esforços, na maioria dos países industrializados, para
controlar as fontes de emissão de poluentes. (Há exceções, como na Europa Oriental,
onde a poluição ficou, em boa parte, inalterada.) O controle das emissões de poluentes
reduziu a maioria dos poluentes mais importantes, incluindo partículas de fumaça,
dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO). Alguns países, como os EUA,
também estabeleceram limites rígidos para as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e
compostos orgânicos voláteis (COVs), mas estes poluentes não têm tido um controle
amplo: na verdade, as tendências das emissões para ambos têm crescido na maior
parte dos países.
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Á medida que mais pessoas vão viver em cidades cada vez maiores, uma faixa
cinzenta de "smog" se torna uma parte familiar e disseminada da paisagem, tanto no
mundo desenvolvido quanto no em desenvolvimento. O "smog" urbano é produzido,
inicialmente, por reações fotoquímicas entre os NOx e os COVs. Quando uma massa de
ar fica "aprisionada" sobre uma região urbana, pela topografia e por condições
climáticas estáveis, os NOx e os COVs emitidos por veículos motorizados, indústrias e
outras fontes, se combinam numa mistura química cujo principal ingrediente tóxico é
o ozônio, que irrita os olhos e prejudica os pulmões. Embora o ozônio na estratosfera
proteja a vida (veja o parágrafo 18), o ozônio no ar que as pessoas respiram é danoso
para a saúde. Também é tóxico para a vegetação: a poluição por ozônio tem causado
danos disseminados nas plantações e florestas. O nível de ozônio nas camadas baixas
da atmosfera dobrou nos últimos cem anos (8), e os níveis máximos na maioria dos
países industrializados freqüentemente excedem os padrões recomendados para não
prejudicar a saúde (7).
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A fim de impedir a formação do "smog" fotoquímico e reduzir os níveis de ozônio,
os poluentes iniciais têm de ser controlados. As emissões de NOx provêm,
principalmente, de fontes de combustão, que incluem veículos, indústrias, usinas de
geração de eletricidade movidas a combustíveis fósseis e calefação residencial. Os
COVs também são emitidos por automóveis e indústrias, e por muitos produtos de
consumo à base de solventes, como tintas, colas e adesivos. As medidas tomadas em
alguns países do Ocidente para controlar os níveis de ozônio incluem limites mais
severos às emissões de gases dos veículos motorizados e exigências para a
reformulação de produtos, a fim de não se empregar mais solventes orgânicos voláteis.
Esses controles podem afetar os consumidores de maneira mais direta e profunda com custos mais altos para os automóveis e mudanças na qualidade dos produtos - do
que medidas tomadas anteriormente, que visavam melhorar a qualidade do ar. Nos
EUA, onde o controle do ozônio vem sendo perseguido por mais de 20 anos, obteve-se
algum progresso. Mas, estas melhorias têm sido rapidamente ultrapassadas pelo
crescimento acelerado do número de carros e da quantidade de viagens. Embora os
automóveis vendidos hoje nos Estados Unidos emitam menos de 5% das quantidades
de NOx e COVs que eram lançadas no ar pelos carros vendidos há 20 anos, cidades
como Los Angeles e VovaYork ainda superam os níveis toleráveis de ozônio em muitos
dias a cada ano.
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Nos países do Norte, a chuva ácida tornou-se uma preocupação séria no final
dos anos 70 e no início dos 80. Este não é um problema em todas as partes do mundo
industrializado; até o momento, não foi apurado um dano em larga escala, decorrente
da chuva ácida, no Japão e nos países do Pacífico pertencentes à Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo. Mas, no Norte da
Europa e na América do Norte, particularmente, têm sido exaustivamente
documentados os efeitos devastadores da chuva ácida sobre os ecossistemas. Os
etossìstemas de água doce são especialmente vulneráveis. Desde os anos 50, as
populações de peixes àminuíram e espécies desapareceram de lagos em amplas regiões
dos EUA, Canadá e Suécia. (7) A chuva ácida também prejudica as florestas. Ela pode
ser diretamente tóxica para a vegetação com a qual entra em contato , e causar efeitos
indiretos por meio da acidificação do solo. Em muitas áreas da Europa Central e do
Nordeste da América do Norte, árvores estão morrendo ou encolhendo; algumas
florestas foram completamente destruídas. Embora mudanças dramáticas como essas
nos ecossistemas freqüentemente tenham causas complexas, na visão de muitos
especialistas, um fator primordial para esse dano ecológico foram décadas de
precipitações pluviais ácidas.
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O termo "chuva ácida" é inexato; a precipitação ácida tem muitas formas. Ela
se origina primariamente quando óxidos de enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx)
são emitidos porfontes
de combustão, como atividades industriais, usinas de
eletricidade e veículos motorizados, e dedocam-se com os ventos centenas de
quilômetros, distanciando-se de suas fontes e ficando mais ácida durante seu trajeto.
A amônia, produzida principalmente por práticas agrícolas, também tem em papel
importante, mas em uma escala mais localizada. Os poluentes ácidos, com o tempo,
caem no solo sejam como partículas secas (cerca de metade de toda a acidez é
depositada desta maneira), sejam dissolvidos na chuva, neve ou neblina. O dano
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causado pelos depósitos de substâncias ácidas depende da quantidade de ácido e da
capacidade de proteção do ecossistema receptor - isto é, de quanta acidez um solo ou
um ácido pode absorver antes de se tornar cada vez mais ácido.
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A fim de controlar a chuva ácida, as emissões de gases que a originam devem
ser restringidas. Na maior parte dos países da Europa Ocidental, as emissões de SO2
por parte de usinas geradoras de eletricidade de grande porte foram reduzidas com
eficácia, e procura-se controlar a liberação de NOx. Em outras partes do mundo, como
a Europa Oriental e a América do Norte (os quais empregam grandes volumes de
carvões de alto teor de enxofre para produção de energia), o pogresso nesse sentido foi
menor. Isto ilustra com precisão a dificuldade em se controlar problemas de poluição
que atravessam fronteiras nacionais. Devido ao transporte de longo alcance de gases
ácidos, os danos causados pela chuva ácida na Suécia ou no Canadá podem ser
originados principalmente por emissões ocorridas na Grã-Bretanha ou nos EUA,
respectivamente. Para resolver estes problemas de forma equilibrada, são
necessários acordos internacionais.
2.3.2 A Destruição de Ecossistemas: a Perda de Biodiversidade
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Os ecossistemas naturais fornecem uma ampla variedade de "bens e serviços"
que sustentam a vida humana e melhoram sua qualidade. Os beneficios que a
sociedade obtém da natureza incluem alimentos, ar e água limpos, madeira,
produtos químicos, medicamentos e valores estéticos e de lazer. Se for para manter
os beneficios dessas riquezas naturais para as gerações futuras, os ecossistemas
naturais que as produzem devem ser preservados e protegidos. Um ponto chave
para essa preservação é manter a diversidade biológica dos ecossistemas: os
ecologistas sabem que os ecossistemas com um número muito grande de espécies
animais e vegetais interligados são geralmente muito mais estáveis do que sistemas
mais simples, com menos espécies.

33

Mas os ecossistemas saudáveis e a diversidade biológica estão sob ataque
pesado em muitas regiões. As vezes, a ameaça pode ser a destruição completa,
como ocorre quando as florestas tropicais são derrubadas ou queimadas para
expandir a extensão de terra cultivável. Em outros casos, o perigo é a exploração
excessiva, que causa um declínio na produção da pesca oceânica ou das áreas
agrícolas, empurrando espécies como as baleias de grande porte e o elefante
africano quase à extinção. As tentativas de se administrar os ecossistemas a fim de
se aumentar ao máximo os rendimentos de certos produtos, como árvores ou safras
de alimentos, reduziram os rendimentos de outros valores desses sistemas, como a
água ou os hábitats selvagens. Os ecossistemas administrados também perdem,
com freqüência, a complexidade biológica, diminuindo sua estabilidade ecológica e
aumentando as chances de uma perda significativa na capacidade de produzir o
que a humanidade irá colher.
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A agricultura moderna, desenvolvida nas nações industrializadas e exportada
para os países em desenvolvimento por meio da "revolução verde", depende muito
da utilização de fertilizantes químicos e de pesticidas, além de um gasto
considerável de energia, para produzir rendimentos apreciáveis. Mas essas
inovações têm um alto custo ecológico. As fontes de água no solo, em muitas
regiões agrícolas, estão hoje bastante poluídas por nutrientes dos fertilizantes e por
resíduos de pesticidas, acarretando riscos tanto para a saúde humana quanto para
a vida aquática. Pesticidas de longa durabilidade, que se acumulam nas cadeias
alimentares ecológicas, causaram o declínio da população de muitas espécies de
aves predadoras, e podem também estar afetando, de forma prejudicial, mamíferos
marinhos. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que a dependência de
pesticidas químicos desestabilizou muitos ecossistemas agrícolas. Ao matarem a
maioria das espécies de insetos benéficas ao homem, ao mesmo tempo que as
"pragas" que são o seu alvo, esses venenos matam os predadores naturais e os
parasitas que normalmente mantêm a população de insetos que se alimentam das
lavouras sob controle. Quando seus inimigos naturais são eliminados, as
populações de pragas se expandem rapidamente, tornando necessária a aplicação
mais intensa de pesticidas. Com o tempo, a maioria dos insetos desenvolve
resistência aos venenos, e uma aplicação ainda mais elevada não os mata. Este é
um exemplo clássico de um sistema ecologicamente instável e super simplificado,
que corre o risco de perder sua capacidade de sustentar as necessidades humanas
(24).
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Uma das mais radicais mudanças que ocorre atualmente no ecossistema
global é o desflorestamento em grande escala. As florestas, em todo o mundo, estão
sendo cortadas com rapidez para obtenção de madeira, limpeza de áreas para a
construção de habitações, mineração, criação de gado ou agricultura, ou ainda para
a exportação geradora de renda comercial. Nos últimos 80 anos, metade das
florestas tropicais do mundo deixou de existir, a maior parte delas desde 1960.
Comparável à perda histórica de mais da metade das florestas que antigamente
cobriam a Europa e a América do Norte, nos trópicos o desflorestamento está
ocorrendo a um ritmo espantoso: 150 mil km2 por ano. Na maioria dos países
desenvolvidos, são amplamente empregados métodos de exploração sustentável de
madeira, embora a prática não tenha impedido à derrubada acelerada de muitas
florestas antigas. Em contrapartida, menos de 0,2% das florestas tropicais são
exploradas com práticas de rendimento florestal sustentável. Em muitas regiões do
mundo em desenvolvimento, o desflorestamento não é resultado da exploração
florestal com fins comerciais (na qual há pelo menos a esperança de uma
administração melhor), mas sim de pura necessidade econômica, pela qual as
pessoas consomem os recursos tão-somente para sobreviver.
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A perda de florestas, especialmente das florestas tropicais, têm conseqüências
adversas de longo prazo para a humanidade. Como as plantas removem o CO2, do
ar, a perda de florestascontribui para aumentar o efeito-estufa (parágrafo 10):
quando a floresta é extinta pela queimada, a combustão da biomassa também
libera uma quantidade enorme de carbono armazenado. Estimase que 20% das
atuais emissões de CO2, originem-se de queimadas de florestas tropicais. Os solos
dessas florestas são geralmente de um tipo que não aguenta a agricultura por
muito tempo, e terrasde florestas que foram derrubadas para a atividade agrícola
estão sujeitas à erosão e à desertificação. Em terrenos íngremes, a remoção da
cobertura arbórea causa inundações e deslizamentos de terra: ná Ásia, o
desflorestamento levou a inundações catastróficas na China, índia e Bangladesh.
Adestruiçào de florestas pode causar modificações no clima, tais como redução na
quantidade de chuvas variações crescentes de temperatura entre o dia e a noite
(1)
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O maior custo para a humanidade com as florestas tropicais destruídas pode
ser a perda das riquezas biológicas que elas contêm. As milhões de espécies e
subespécies diferentes sobre a Terra oferecem
um potencial amplo para o
fornecimento de alimentos novos e melhores, novas drogas e medicamentos, novas
matérias-primas para a indústria. Por exemplo, metade de todos os medicamentos
prescritos atualmente no mundo deriva de organismos selvagens. Entretanto, há
um crescente consenso científico de que as espécies estão desaparecendo em um
ritmo sem precedentes. As perdas ocorrem em florestas temperadas, em áreas de
mangues pantanosos, recifes de coral, savanas, pastagens e zonas áridas, da
mesma forma que em florestas tropicais. No ritmo atual de destruição da floresta
tropical, um milhão ou mais de espécies de plantas e animais estará extinto até o
final do século. (1)
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Outro alto custo dos danos ao ecossistema é a perda do suprimento d'água,
um problema que se agrava em muitas áreas do mundo. A superexploração agrícola
em muitos países em desenvolvimento no Sul, pelo uso intensivo para pastagem ou
pela expansão da área cultivável para as terras marginais, resultou em erosão do
solo, inundações, escassez de água e, em uma escala crescente, em mudanças
climáticas locais que tiveram como conseqüência a desertificação permanente de
antigas regiões fluviais. A combinação de fatores como o crescimento da população, a
pastagem intensiva e a seca prolongada no Sahel (a África subsaariana) causou uma
acelerada expansão do deserto do Saara em direção ao Sul, nos últimos 20 anos.
Onde quer que a água seja consumida mais rapidamente do que a chuva ou a neve
possam repô-la, os lençóis d'água de reserva se exaurem gradualmente. Em muitas
regiões, incluindo partes do Oeste dos EUA e até mesmo na Holanda e na GrãBretanha, os lençóis d'água estão se esgotando pelo emprego agrícola ou por uso
urbano; uma severa escassez de água pode ser a conseqüência. É claro que a
humanidade tem tentado controlar a água desde a aurora da civilização. Mas muitas
represas, desvios de cursos de rios e outros projetos de grande porte relacionados à
água, mostraram trazer beneficios de curta duração, ao lado de custos ecológicos
mais prolongados.
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Os problemas da destruição de ecossistemas regionais são de controle bastante
dificil. Uma abordagem que pode ser eficaz é separar uma área como "reserva
ecológica", e muitos países têm protegido hábitats naturais dessa maneira. Por outro
lado, é irreal esperar que as reservas naturais possam proteger os ecossistemas dos
quais a humanidade depende; a necessidade básica é desenvolver maneiras de
praticar a agricultura, a exploração florestal, a pesca e assim por diante, sem
prejudicar o ecossistema no processo. Algum progresso tem sido obtido nessa
direção: por exemplo, técnicas de agricultura orgânica estão ganhando popularidade
em muitos países, e o controle integrado de pragas. ou CIP, que reduz ao mínimo a
utilização de pesticidas químicos, estão sendo amplamente adotados na agricultura e
na exploração florestal. Mas muitos dos problemas descritos nesta seção são de
solução diflcil. Freqüentemente, a gravidade do dano ao ecossistema não é
reconhecida até que o processo de degradação esteja avançado. E não há uma
solução óbvia para o problema quando pessoas que vivem em níveis mínimos de
subsistência têm de consumir o seu legado ecológico apenas para sobreviver.

2.4. Problemas Ambientais Locais
2.4.1 O Lixo Municipal

40

O conceito de "resíduos ou lixo" envolve, na verdade, dois pontos: a eficiência
no uso de recursos e a disposição de materiais descartados. Nenhum processo que
converte matériasprimas em bens e serviços é totalmente eficiente: alguns materiais e
energia com certeza têm de ser perdidos ao longo do caminho. Mas muitos aspectos
de nossas "sociedades de consumo" modernas são particularmente dispendiosas. Isto
se transforma em uma questão ambiental porque. todo o lixo deve ser disposto de
alguma forma, muitos tipos de lixo são nocivos e se projeta : escassez de alguns
recursos à medida que a demanda mundial por eles aumenta.

41

Os índices de consumo de recursos influenciam a produção de lixo: em geral,
quanto mais recursos usa uma sociedade, mais ela desperdiça, embora algumas
sociedades sejam consumidoreas mais eficientes do que outras. Os países mais ricos
geralmente consomem mais: por exemplo, os consumidores japoneses usam nove vezes
mais aço do que a média dos consumidores chineses; os americanos usam quatro
vezes mais aço e 23 vezes mais alumínio do que seus vizinhos no México. O consumo
per capita de alguns recursos tem crescido rapidamente: o uso de aço, cobre e papel
pelos EUA aumentou quatro, cinco e sete vezes, respectivamente, nos últimos cem
anos. (4) Embora essas tendências tenham gerado temores a respeito da escassez a
longo prazo, de matériaspritnas economicamente essenciais, ultimamente tem sido
dada mais atenção aos impactos, para o meio ambiente, da extração e do
processamento de recursos. Os impactos vão de poluição localizada e destruição de
ecossistemas até o uso de energia, que contribui para o aquecimento global. A
quantidade de resíduos gerada é espantosa: mais de dez toneladas de resíduos foram
produzidas por pes<0a em países da OCDE, em 1990. O total incluiu quase dois terços
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do resíduo industrial global, e cerca de 90°o do resíduo químico perigoso de todo o
mundo.

42

O lixo municipal pode ser o problema ambiental mais óbvio para os
consumidores todo mundo produz lixo. Na maior parte das áreas, o lixo das
residências e de pequenas e escritórios é misturado na hora do descarte. A geração de
lixo per capita varia de um pais a outro, mas as taxas na maioria dos países estão
subindo. Entre meados dos anos 70 e final dos 80, lixo per capita cresceu de 633 para
826 kg ao ano na América do Norte, de 341 a 394 kg/ano no Japão e de 277 a 336
kg/ano na Europa. (7) A produção de lixo per capita também varia entre as
sociedades. Nos países desenvolvidos, a maior parte do lixo é gerada pelos ricos,
enquanto muitas pessoas das cidades vivem do que coletam e reutilizam do lixo. A
mesma coisa ocorre, na mesma proporçào, em muitos países em desenvolvimento.
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A composição do lixo municipal mudou muito nos últimos tempos. Nos anos
50, o lixo consistia basicamente do que era jogado fora nas cozinhas, detritos de
gramados e jardins, roupas que se deixou de usar, produtos usados no lar e entulho
de construções. Hoje, o lixo contêm muito mais materiais de embalagens (metais,
plásticos, papel) e papel de uso múltiplo. Na Holanda, por exemplo, o lixo típico de
uma casa consiste em cerca de 50% de matéria orgânica, 25% de papel, 7% de
plásticos, 7% de vidro e em torno de 2% de metais e tecidos. Uma pequena fração
também contém produtos químicos perigosos, tais como metais pesados, retardantes
de fogo e muitos outros, em produtos de consumo como pilhas, pequenos dispositivos
eletrônicos, óleo de motor usado, tintas e assim por diante. Em alguns países, o lixo
caseiro que contém produtos químicos perigosos é coletado e separado do restante.

44

O maior problema com o lixo municipal na maior parte dos lugares é a sua
grande quantidade. A medida que a quantidade de lixo aumenta, torna-se mais dificil
encontrar algum lugar para colocá-lo. Com a expansão das cidades e a maior
aproximação entre os subúrbios, menos terrenos estão disponíveis para utilização
como locais de depósito de lixo - e ninguém quer ter um terreno com este uso como
vizinho. Os governos descobrem que têm de transportar o lixo para bem longe para
livrarem-se dele, a um custo alto. A dificuldade e os custos crescentes de se enterrar o
lixo municipal em aterros, o método tradicional de armazenamento, estimulam o
interesse em métodos alternativos de tratamento do lixo, tais como a incineração, a
compostagem e a reciclagem.
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A disposição em aterros requer espaço; como foi dito anteriormente, quando são
escassos os terrenos disponíveis próximos às cidades, essa solução pode envolver
também altos custos de transporte. Os modernos aterros sanitários empregam
revestimentos impermeáveis e grossas coberturas de terra para conter o lixo e protegêlo do ar, da água e da luz solar. O lixo enterrado nesses aterros quase não se
decompõe; pesquisadores que escavam em aterros antigos encontram alimentos ainda
íntegros e jornais que podem ser lidos, três ou quatro décadas depois de terem sido
jogados fora. Mas a maioria dos aterros atuais não são bem projetados.A vizinhança ao
seu redor se preocupa, no mínimo, com o cheiro do lixo, insetos e tráfego de veículos.
Os aterros também podem ter impactos ambientais mais sérios. Materiais perigosos
contidos no lixo podem vazar para fora do aterro e poluir o ar, a água e o solo à sua
volta: além disso, o metano e o CO2 emitidos por matéria orgânica em decomposição
podem contribuir para o efeito-estufa.
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A incineração é uma opção muito mais dispendiosa do que a disposição do lixo
em aterros: os incineradores modernos, de grande porte, são de fabricação e operação
muito caras. Mas agora pensa-se mais na incineração, já que o espaço para a
construção de aterros diminui e eles se tornam mais onerosos. Algumas cidades,
atualmente, geram eletricidade no processo da queima do lixo. Apesar disso tornar a
incineração mais atrativa de um ponto de vista econômico, o lixo não é um combustível
que produza muita energia. O maior impacto da incineração para o meio ambiente é a
poluição do ar. Algumas das matérias tóxicas contidas no lixo, tais como metais
pesados em baterias e tintas, sobrevivem à combustão; outros poluentes, tais como
dioxinas e furanos, são produzidos no próprio processo da combustão. Mesmo os
incineradores com os mais modernos controles antipoluição emitem quantidades
substanciais desses poluentes, em parte devido à sua constante operação com grandes
volumes. Na Holanda, vários incineradores de grande porte foram retirados de
operação depois que se descobriu que o leite das vacas criadas nas áreas próximas aos
incineradores estava contaminado com dioxinas. A incineração também reduz um
problema de disposição do lixo sólido, mas cria outro. As cinzas (incluindo as cinzas
mais finas, dos aparelhos de controle da poluição) que ficam no incinerador têm cerca
de 25% do peso do lixo original. Elas contêm metais pesados e outras substâncias
perigosas. As cinzas finas dos incineradores têm de ser dispostas em um aterro
apropriado para detritos tóxicos.

47

A compostagem é uma maneira fácil e barata de se tratar de lixo orgânico, como
detrito~ de cozinha, restos de podas de jardim ou fragmentos de árvores. Os
consumidores podem fazer a compostagem de seu próprio lixo para reduzir a produção
de lixo doméstico e obter em troca um bom adubo de matéria vegetal para o jardim.
Em países da Europa Ocidental, como a Holanda, à compostagem tem sido usada com
sucesso em escala comunitária. Para que isso seja prático, têm de ser criados
sistemas de coleta seletiva para os detritos apropriados á compostagem a aos outros
tipos de lixo, e os consumidores devem ser ensinados a fazer esta seleção. Na Holanda,
o governo adotou regulamentação, em vigor desde 1994, para a seleção de detritos
domésticos apropriados à compostagem. Nos EUA, os defensores da prática fazem
campanhas em favor da compostagem do lixo municipal, mas a infra-estrutura
necessária para separar os tipos de lixo nas próprias casas ainda nào existe na maioria
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dos lugares. Sem uma seleção cuidadosa do lixo, o material compostado é facilmente
contaminado por metais pesados ou outras substâncias tóxicas, e se torna
praticamente inútil para quaisquer usos.

48

A reciclagem tem sido vista com crescente atenção e entusiasmo por governos e
defensores da causa ambiental como solução para os problemas do lixo. Algumas
vezes isso é verdade, porém a reciclagem não pode ser vista como uma panacéia. A
reciclagem pode, em grande parte. reduzir o consumo de matérias primas e o volume
do lixo que necessita de disposição, além de reduzir o consumo de energia e a poluição
associados com esses processos. E tecnicamente possível recuperar e reusar a maior
parte dos materiais que são rotineiramente jogados fora; porém pelo menos com os
custos atuais, a reciclagem não é economicamente atrativa em todos os casos. Itens
como latas, garrafas e papéis, que são facilmente coletados e processados, estão sendo
atualmente reciclados em larga escala em muitos países.
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Onde existe demanda para material reciclado, a reciclagem funciona: nos EUA,
por exemplo 64% das latas de alumínio para bebidas são recicladas para a fabricação
de outras latas. Este “ciclo fechado" pode ser repetido indefinidamente, alimentado
pelo custo muito menor do alumínio reciclado. Produzir alumínio novo a partir de
sucata de alumínio requer muito menos energia e gera muito menos poluição do ar e
da água do que extrair a matéria-prima da jazida. Logo, esta reciclagem tem beneficios
ambientais muito grandes. O vidro, como o alumínio, pode ser reciclado numa curva
fechada. Cerca de 32% do vidro produzido pelos países da OCDE no final dos anos 80
foi reciclado. O papel é reciclado com menos eficiência do que o metal e o vidrio; o
processamento degrada as fibras, de modo que os produtos feitos de papel reciclado
freqüentemente têm qualidade inferior, e os consumidores pedem produtos feitos de
fibras puras. A reciclagem do papel é, normalmente, uma "curva aberta": o papel
reaproveitado não pode ser usado para a fabricação dos mesmos produtos dos quais
se originou, e não é possível reciclar indifinidamente esse papel. Apesar destas
limitações, alguns países da OCDE (Holanda, Austria, Alemanha) reciclam,
atualmente, até 70% do papel jogado fora; para toda a OCDE, a porcentagem é de
34% (7). Nos Estados Unidos, cerca de 36% dos jornais e alguns outros tipos de papel
são reciclados, mas a demanda por papel usado entre as indústrias de produtos de
papel não tem, até o momento, acompanhado o ritmo da capacidade de se coletar e
reciclar o papel.
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A reciclagem de plásticos gera alguns problemas específicos. Cada uma das
principais resinas plásticas de utilização ampla em produtos de consumo tem de ser,
geralmente, reciclada em separado. A resina mais comum (PET, polietileno de alta
densidade), é de reaproveitamento muito fácil - por vezes em uma curva fechada
(garrafas de leite para outras garrafas de leite), e mais freqüentemente em curva aberta
(frascos de detergente para brinquedos de plástico moldados). Porém, a maior parte
das regiões não tem sistemas de coleta projetados para separar, na origem, os
plásticos a serem reciclados, mesmo para resinas de alto volume, como o PET. As
resinas de utilização mais restrita (poliestireno, polipropileno, cloreto de polivinila) são
de reciclagem ainda mais dificil, devido à falta de infra-estrutura econômica. Se essas
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resinas são recicladas, normalmente se transformam em produtos de baixa qualidade,
como móveis moldados ou fibras de forros para casacos, os quais provavelmente não
serão reaproveitados, uma vez que sua vida útil chegou ao fim. Por estas e outras
razões, a reciclagem de plásticos não progrediu, de modo geral, como a de outros
materiais. Nos EUA, por exemplo, cerca de 20% do PET e 5% do HDPE produzidos
anualmente são reciclados, mas menos de 1% das outras resinas de importância são
atualmente reaproveitadas. É improvável que este quadro tenha maiores alterações até
que haja uma demanda de mercado maior para resinas recicladas em substituição às
virgens, ou até que a utilização de plásticos em produtos de amplo consumo seja
restringida pelo governo, em favor de resinas que sejam de reciclagem mais rápida,
transformando-se em produtos de alta qualidade.
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Embora a reciclagem, na teoria, tenha muitas vantagens para o meio ambiente,
às vezes é dificil avaliá-las. É preciso uma "análise de ciclo de vida" complexa para se
quantificar os impactos ambientais, seja de materiais reciclados, seja de virgens, em
qualquer caso dado. Freqüentemente, porém, os dados necessários para se fazer essas
análises não existem, e os métodos de avaliação são questionáveis. A reciclagem
também pode ter alguns reflexos prejudiciais para o meio ambiente. O processo de
reciclagem necessita de energia, e pode requerer solventes e alvejantes, gerando, em
conseqüência, alguma poluição. Sistemas de coleta e de transporte necessários para a
reciclagem também podem ter impactos. E, às vezes, a reciclagem pode estimular um
consumo de recursos desnecessário. Para alguns problemas de desperdício, a melhor
solução pode não ser reciclar produtos descartáveis, mas sim deixar de fabricar tais
produtos.
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As alternativas aqui discutidas (do parágrafo 45 ao 51) realmente oferecem
algumas opções claras para se administrar a explosão do lixo doméstico e municipal. A
incineração é a abordagem menos aceitável, porque gera graves problemas de poluição
atmosférica, necessita da investimentos de grande porte para a construção e operação
de um incinerador e, uma vez feito 0 investimento, precisar-se-á queimar volumes
enormes de lixo durante anos para se recuperar e montante investido, o que consome,
também, a fonte de lixo que, de outra forma, poderia sustentar a reciclagem e a
compostagem. Os aterros sanitários, embora possam ser construídos com
relativamente nenhuma poluição, são caros tanto em termos econômicos quanto de
uso do solo, e perpetuam o desperdício de materiais e de energia empregados para a
fabricação de cada item ali enterrado. A compostagem e a reciclagem têm um potencial
para a redução significativa do, problemas do lixo: no final dos anos 80, na Holanda, o
lixo municipal total teve redução real em 8%, em boa parte como resultado desses
programas. Entretanto, há abordagens ainda melhores do que qualquer uma dessas. A
mais simples de todas é reduzir a quantidade de lixo produzido, em primeiro lugar.
Alguns produtos podem ser reutilizados, em lugar de simplesmente jogados fora:
garrafas retornáveis de bebidas (cascos), de vidro ou plástico, são uma abordagem
"antiga" que vale a pena redescobrir. No nível mais básico, a solução de longo prazo
para os problemas do lixo é, simplesmente, usar menos: consumir menos produtos,
usar muito menos material nos produtos que realmente consumimos, manter as
coisas por mais tempo, fazê-las durar. A necessidade e as implicações desta
abordagem são examinadas mais exaustivamente no Capítulo 3.
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2.4.2. Resíduos Industriais/Químicos

53

Há uma geração, era comum que os resíduos tóxicos e industriais fossem
jogados fora de forma simples e mais barata: os sólidos lançados ao solo e os líquidos
aos rios, poços, ou também ao solo. As leis de controle da poluição estimularam outros
métodos de se desfazer desses detritos, como o armazenamento em poços profundos,
em tanques ou containers, incineração, "enterro controlado" em aterros específicos
para lixo perigoso, e lançamento ou queima no mar. Mas todos, esses métodos podem
causar uma poluição local potencialmente séria, se o lixo escapar doscontainers ou do
sítio em que está armazenado. O lançamento ao solo ou ao mar de resíduos tóxicos é
hoje proibido na maioria dos países ricos. Grandes quantidades de refugos químicos
umazenados ainda necessitam de um destino apropriado. Um levantamento de sítios
contendo resíduos perigosos, feito nos EUA, identificou 20 mil aterros com produtos
químicos potencialmente perigosos; na Holanda, há cem mil sítios com solos poluídos
(9). A limpeza desses locais será dispendiosa. Também precisam ser desenvolvidos
novos métodos de armazenamento desse tipo de lixo. A incineração é, provavelmente, a
melhor alternativa existente, embora contribua com a poluição do ar por substâncias
tóxicas (veja acima). A incineração no mar, com a finalidade de se reduzir a poluição
em áreas povoadas, tem amplas restrições devido ao dano potencial para os
zcossistemas marinhos. A reciclagem de alguns resíduos químicos é viável, mas
atualmente é ao pequena.
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À medida que as leis antipoluição nos países industrializados se tornavam mais
rígidas, muitas empresas tentavam exportar resíduos perigosos para países com
limites menos severos. O “dumping” internacional de detritos tóxicos ocorre em larga
escala: estima-se que 12 milhões de toneladas de lixo perigoso tenham sido
transportadas, por navios, de um país para outro somente no âmbito da OCDE em
1990 e de 200 mil a 300 mil toneladas dê refugos químicos para países da Europa
Oriental, no mesmo ano. Resíduos industriais também tem sido "exportados" por
varios países desenvolvidos para países em desenvolvimento na África e no Caribe. De
acordo com a Convenção de Basiléia (Suíça), adotada em 1989, a respeito do
movimento entre fronteiras e do lançamento de lixo perigoso, esse transporte pode
ocorrer apenas se o governo do país importador esteja bem informado sobre o perigo e
se tiver instalações adequadas para esses resíduos. Os menores custos trabalhistas e a
inexistência de leis ambientais mais severas também levaram as corporações
multinacionais a instalar novas unidades de indústrias químicas em países em
desenvolvimento. Apesar de que isso possa ajudar a estimular a economia local,
também representa um risco de aumentar em muito o número de países com
problemas graves de armazenamento de resíduos lixo químicos, a menos que
sejam tomadas medidas preventivas.
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2.4.3 Substâncias Químicas Tóxicas

55

Autoridades estimam que haja, atualmente, entre 70 e cem mil produtos
químicos sintéticos usados comercialmente em indústrias, na agricultura e em
produtos de consumo. Muitas dessas substâncias químicas são potencialmente
perigosas para a saúde humana ou para o meio ambiente. Algumas, como
pesticidas, fertilizantes e produtos para descongelamento, são lançados
deliberadamente no meio ambiente: outras escapam de fábricas, sistemas de
transporte ou depósitos de lixo, e contaminam o ar, a água e o solo nas
vizinhanças- da fonte emissora. Pesquisas realizadas por Organizações de Defesa
dos Consumidores documentaram a poluição, por pesticidas e nitratos, da água
potável em regiões agrícolas (10) (11). A presença de resíduos de pesticidas em
alimentos é uma importante preocupação no campo da segurança alimentar. Uma
ampla variedade de produtos de consumo também tem o potencial de expor as
pessoas a substâncias tóxicas, por meio da poluição do ar em locais fechados,
pelo contato com alimentos ou por outras vias. Algumas dessas exposições a
substâncias químicas resultam em perigos graves à saúde: a Organização Mundial
de Saúde (OMS), por exemplo, estima que até 40 mil pessoas morram, todo ano,
vítimas de exposição a produtos no próprio trabalho ou por ingestão acidental de
pesticidas. O dano é especialmente grave em países em desenvolvimento, nos
quais os requisitos de segurança para a utilização de pesticidas são,
freqüentemente, brandos ou não-aplicados com o rigor exigido.
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Os danos à saúde causados pela maioria das outras exposições a
substâncias químicas são menos óbvios, mas mesmo assim são fonte de
preocupação para os consumidores. Em geral, a exposição a produtos químicos
ocorre em dosagens baixas, durante longos períodos. Os efeitos dessas exposições
raramente são bem documentados em seres humanos, por meio de estudos
realizados com trabalhadores de indústrias químicas ou com o público em geral. E
mais comum que estudos de toxicidade realizados com animais mostrem que uma
substância química pode causar câncer, malformações congênitas ou outros
efeitos adversos se ministrada em doses razoavelmente altas. Mas extrapolar esses
efeitos de doses altas, estudados em animais, para as exposições de baixa
dosagem sofridas por consumidores no dia-a-dia é dificil. Testes em animais
também demonstraram que várias substâncias químicas têm uma ampla gama de
efeitos tóxicos, incluindo não só o câncer e malformações congênitas, mas também
danos ao material genético (mutações), efeitos sobre o sistema nervoso e o
comportamento, interferência na reprodução e no sistema imunológico, e assim
por diante. Mais preocupante do que o que se sabe, talvez, seja o quanto é
desconhecido: a Academia Nacional de Ciências dos EUA avaliou em 1983 que
apenas cerca de sete mil produtos químicos, ou menos de um décimo dos que têm
utilização comercial. foram testados até mesmo de forma não muito precisa, a
respeito de seu potencial cancerígeno, e que um número muito menor de
substâncias foi testado para a avaliação de todos os outros efeitos tóxicos
potenciais que não o câncer (25). Embora muito mais testes tenham sido
realizados na década que se seguiu, sabe-se muito menos do que o necessário para
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se conhecer os riscos de uma determinada exposição e se tentar traçar níveis para
os produtos químicos tóxicos. A maioria dos especialistas concorda em que os
riscos, aos consumidores individuais, da exposição a uma substância tóxica
determinada são muito pequenos. Porém, quando uma população de muitos
milhões de pessoas é exposta, o risco coletivo pode representar um problema
significativo de saúde pública. Uma preocupação maior, talvez, mas muito mais
diñcil de se tratar, é o risco acumulado representado pelas exposições cumulativas
às centenas ou milhares de substâncias tóxicas, de diversos níveis mínimos de
toxicidade, que encontrannos no espaço de nossas vidas.
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Embora os consumidores, se tivessem opção, escolheriam evitar até mesmo
exposições a níveis mínimos de substâncias químicas no ar, nos alimentos, na
água ou em produtos domésticos, na realidade os contaminantes tóxicos são
onipresentes, e assim o serão no futuro previsível. Há alguns anos, o governo
americano compilou uma relação de emissões poluidoras por setor, para uma lista
de cerca de 600 substâncias químicas que, na sua avaliação, representavam os
danospotenciais mais sérios à saúde. A pesquisa, que cobriu apenas categorias
limitadas de grandes indústrias, avaliou o total de emissões em 1,1 milhão de
toneladas por ano, ou cerca de quatro quilogramas anuais por pessoa (4 kg/ano),
nes EUA. Se o estudo tivesse incluído também as emissôes de empresas de pequeno
porte, tais como as de limpeza a seco, ou dos escapamentos de automóveis e postos
de gasolina, além dos incineradores de lixo municipal, o total de emissões seria três
maior (7). E essa pesquisa cobriu apenas o potencial de exposição via poluição do
ar. Embora o alcance total da exposição do consumidor a níveis baixos de
substâncias químicas tóxicas possa nunca ser documentado, trata-se claramente
de um problema de grandes dimensões, e é sensato que seja um foco da
preocupação dos consumidores, tanto em termos da exposição a subtâncias tóxicas
individuais quanto da exposição cumulativa.
TRAÇANDO UM RUMBO EM DIRE ÇÃO
3._________________________________________________________________________
AO CONSUMO SUSTENTÁVEL

3.1 O que é "Consumo Sustentável"?
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A partir do que foi visto nos capítulos anteriores, fica claro que a humanidade
enfrenta, atualmente, um desafio enorme. Por volta de meados do século 21, a
população mundial terá dobrado, e a economia mundial poderá ter crescido de
cinco a dez vezes, se os índices decrescimento médios das últimas décadascontinuarem. O crescimento é essencial para que as nações em desenvolvimiento
saiam da pobreza. Mas é cada vez mais óbvio que não podemos alcançar esse
crescimento se seguirmos as mesmas trilhas econômicas e tecnológicas que nos
levaram à situação atual. A capacidade limitada da atmosfera, dos oceanos, dos
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recursos de água doce, do solo e dos recursos biológicos absorverem os danos
causados pelas atividades humanas impõem limites bastante reais ao crescimento.
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Como pode ser resolvido um problema de tamanha amplitude global ? No nível
mais amplo e abrangente, uma nova visão de progresso econômico e social já existe. O
conceito já é chamado de "Crescimento Sustentável" ou "Desenvolvimento
Sustentável", dependendo de quem o descreva. Como o consumo está na base de
tantos dos nossos problemas ambientais e os consumidores terão um papel
significativo, liderando ou sendo liderados no caminho em direção às soluções,
usaremos a expressão "Consumo Sustentável". Qualquer que seja a maneira que
denominemos o conceito, ele é definido como "satisfazer as necessidades e aspirações
da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as
suas (26) ”.
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Como uma visão e meta prioritária, o Consumo Sustentável é fácil de ser
apreendido e adotado como a única estratégia viável, a longo prazo, para a sociedade
humana. Em um nível prático. porém, ter uma visão de como chegar lá a partir da
situação em que estamos é outro problema bem diverso. Entre os obstáculos para se
alcançar uma economia mundial sustentável estão:
A ignorância - Nós não sabemos com o que se parece uma sociedade sustentável.
Perguntas fundamentais não podem ser respondidas: sustentável para uma população
global de que tamanho? Em qual padrão de vida? Mesmo se as respostas econômicas
pudessem ser dadas, as respostas ecológicas não são possíveis. Ninguém pode dizer,
ainda, qual o nível per capita de utilização mundial de energia, de produção de
alimentos ou da maioria dos demais níveis de consumo significativos para o meio
ambiente que o planeta pode sustentar indefinidamente. Podemos apena, dar um
palpite sobre quanto tempo a humanidade tem para solucionar os problemas
ambientais, antes que ocorra uma catástrofe global irreversível.
A desigualdade - As enormes diferenças no consumo atual de recursos, tanto dentro
de cada país como entre eles, terão de ser reparadas, se a humanidade tiver de formar
o tipo de parceria mundial entre o Norte e o Sul requerido para resolver os problemas
ambientais globais. E as grandes diferenças entre a atuais situações dos países tornam
mais dificil o desenvolvimento de uma agenda comum para a mudança.
As instituições - Os mecanismos políticos e econômicos existentes para se enfrentar
os mai importantes problemas internacionais que afetam o meio ambiente são
inadequados para a tarefa que se apresenta. Líderes com uma visão global têm de
chamar a atenção dos melhores recursointelectuais e morais do mundo para criar uma
sociedade sustentável.
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Sem termos ilusões de que encontrar o caminho para um futuro sustentável
seja algo menor do que uma dificultade extraordinária, sabemos, também que não
temos outra escolha real. Como disse Gro Harlem Brundtland (ex-primeira ministra
da Noruega): "Se cada um fizer o que quiser a curto prazo, seremos todos
perdedores a longo prazo (26)". A próxima década vem sendo Ahamada de período
de transição, uma encruzilhada para a humanidade. O que está à frente é, na
verdade, uma busca por soluções que ainda não existem. No restante deste
capítulo, exploraremos algumas idéias sobre as maneiras possíveis de se conduzir
essa busca, as estratégias que poderiam nos ajudar a encontrar uma trilha - ou
muitas trilhas - para aquele futuro. E examinaremos os papéis que os
consumidores e as Organizações de Defesa dos Consumidores podem
desempenhar no atual esforço da sociedade para resolver esse problema vital.

3.2 A encruzilhada dos estilos de vida
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Se para onde deveríamos ir não é algo sempre muito claro, para onde não
devemos nos dirigir é mais fácil de definir. Parece mais do que suficientemente
claro que a Terra não poderá sustentar uma população de dez bilhões de pessoas,
com o consumo de recursos e a criação de lixo a índices típicos dos países
desenvolvidos do Norte atualmente. Os mais ricos (um quarto dos habitantes do
mundo hoje) consomem, por ano, 85°o da riqueza derivada dos recursos extraídos
ãtualmente, enquanto mais de um bilhão de pessoas sobrevive com menos do
equivalente a US$ 1,0O por dia (cerca de R$ 1,00) (4). Se a minoria rica quiser
manter sua alta qualidade de vida, e çe o resto do mundo elevar seu padrão de
vida para algo próximo ao vigente em países industrializados, os futuros estilos e
padrões de vida terão de se basear em um conceito de “consumo” radicalmente
diferente daquele que conhecemos.
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Um elemento-chave na transição para o consumo sustentável será encontrar
maneiras dos consumidores do Norte rico manterem ou melhorarem a alta
qualidade de suas vidas, utilizando menos recursos e gerando muito menos
poluição. O progresso tecnológico na direçãode uma satisfação das necessidades
humanas que seja muito mais eficiente em termos de recursos e de energia é um
componente dessa mudança. Mas mudanças profundas nas atitudes e valores
sociais são também, provavelmente, essenciais para uma transição bem sucedida.
Numa economia de consumo sustentável, qualquer forma de desperdício seria
ofensiva: as pessoas seriam tão preocupadas com a justiça e os valores morais
dos outros como com o seu próprio bem-estar material; e a preocupação natural
dos seres humanos com a liberdade para aproveitar o aqui e agora seria acrescida
de um sólido sentido de responsabilidade para com o destino do planeta e das
gorações futuras.
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Qualquer cenário para o consumo sustentável inclui a hipótese de que os
cidadãos dos países desenvolvidos consumirão menos, e, em muitos casos, muito
menos recursos per capita, no futuro a longo prazo, do que é normal hoje em
alguns dos mais ricos países do Norte. Mas a maneiraira como deve ser feita a
transição para uma "economia de consumidores de baixo consumo" . ta altura, em
grande parte desconhecida. Quais são os recursos que os consumidores do Norte
devem usar menos? E quanto menos? Como pode ser reduzido o seu consumo? Quanto
pode ser alcançado, nessa perspectiva, com a eliminação do desperdício e a fabricação
de produtos mais eficientes e duráveis? Se essas ações positivas não são suficientes,
em que medida os países querem reduzir o uso de energia e de matérias-primas, e de
que modo essas reduções afetarão o padrão de vida dos consumidores? Talvez mais
importante, como os consumidores dos países industrializados podem ser persuadidos
a aceitar a necessidade, e a justeza, da redistribuição internacional da riqueza?
Nenhuma dessas questões pode ser respondida hoje de forma efetiva. Mas é hora de os
líderes nacionais, assim como das Organizações de Defesa dos Consumidores,
começarem a, pelo menos, fazerem a si próprios essas perguntas.
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Uma possibilidade de descrição de um mundo sustentável é o conceito de
"espaço ambiental", uma tentativa de definir limites aceitáveis para a utilização de
recursos (e os impactos sobre o meio ambiente associados a esse uso) numa base per
capita, em todo o mundo. Por exemplo, se pudéssemos determinar exatamente quanto
dióxido de carbono poderia ser emitido a cada ano, perpetuamente, sem elevar a
temperatura da Terra, esse total de COZ poderia ser dividido pela população do mundo
a qualquer momento futuro, para termos como resultado um limite médio per capita de
emissão anual de COZ. Assim que esse limite fosse conhecido, as emissões de COZ para
a atmosfera deveriam ser "distribuídas" numa base eqüitativa para todas as pessoas da
terra, ou deveria haver negociações internacionais mais complexas para se "distribuir"
as emissões e o consumo eqüitativamente. Mas a idéia básica é estabelecer limites para
as atividades humanas globais, com base na capacidade do ecossistema global. Alguns
esforços para se definir tais limites ecológicos já foram feitos. O relatório Brundtland
(2). e outros, apresentam estimativas detalhadas dos níveis máximos de consumo para
vários recursos básicos. Tais estimativas ainda não são cientificamente convincentes,
mas o processo de calculá-las é útil para se ter pelo menos uma idéia qualitativa da
possibilidade dos atuais padrões de consumo excederem limites ecológicos razoáveis.
É suficientemente óbvio, por exemplo, que os atuais padrões de consumo de energia
em muitos países industrializados já excedem, por larga margem, qualquer limite
global razoável. No final das contas, uma definição multifacetada de um "espaço
ambiental" disponível para cada consumidor sobre a Terra pode auxiliar a determinar
qual o comportamento de consumo que tem os impacto> mais inaceitáveis, e se opções
como "Consumo Verde", reciclagem e outras representam, verdadeiramente, um
consumo sustentável ou são meramente passos na direção certa.
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Os países em desenvolvimento do Sul têm uma diversidade que torna diúceis as
generalizações. Eles precisam melhorar a vida material e social de seus consumidores,
sem repetir os erros ambientais mais óbvios cometidos pelo Norte. A destruição
ecológica na Europa Orientai mostra os custos insuportavelmente altos das estratégias
desenvolvimentistas que são incapazes de dotar a proteção do meio ambiente de peso
igual à melhoria do padrão de vida das pessoas. Atualmente, em algumas regiões do
Sul, pessoas vivem de maneira essencialmente sustentável, mas em um nível
econômico muito baixo. A fim de elevar seu padrão de vida sem prejudicar o meio
ambiente nesse processo, essas nações precisam empregar tecnologias modernas,
menos poluidoras. Essas tecnologias são desenvolvidas principalmente no Norte, e essa
assistência vital poderia exacerbar a distribuição desigual de recursos entre o Norte e o
Sul, mas um investimento generoso em desenvolvimento sustentável pode render
também grandes dividendos para o Norte. Se as nações dó Sul tiverem sucesso em
alcançar um alto nível de desenvolvimento econômico sem prejudicar severamente o
ambiente, elas poderão mostrar caminhos de crescimento sustentável que sejam
seguidos por toda a comunidade global.
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Os economistas aconselham, freqüentemente, que um dos caminhos mais
garantidos para se reduzir o consumo de um recurso é aumentar o seu preço. Preços
mais altos podem afetar diretamente o comportamento de compra do consumidor, ou
podem estimular o mercado para a absorção de produtos e serviços que conservem
recursos. Um exemplo do funcionamento deste mecanismo é a relação entre o preço da
gasolina e a eficiência de consumo de combustível das trotas de automóveis nos países
industrializados. Nos EUA, o combustível automotivo sempre foi relativamente barato.
O consumo de combustível pelo carro padrão americano melhorou de forma
sigmificativa em meados dos anos 70, depois que o embargo decidido pela Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) triplicou o preço da gasolina; entretanto, os
automóveis que os arnericanos dirigem ainda usam muito mais combustível do que os
carros em países europeus, onde o preço da gasolina tem sido, tradicionalmente, muito
mais alto do que nos EUA. Além de promover a conservação, os mecanismos de preço
podem "internalizar" custos de consumo, tais como impactos ambientais, que têm sido
"externos" ao sistema de fixação de preços do mercado. Porém, estratégias
governamentais de apoio a preços mais elevados por razões ambientais podem 4er
impopulares. Há também aspectos de justiça doméstica e internacional: aumentos
exagerados de preços podem tornar dificil para consumidores não tão ricos nos países
desenvolvidos, e para vvtualmente qualquer um nos países em desenvolvimento,
sustentar um padrão de vida que é visto como normal pela maioria do Norte
industrializado.

68 Outra abordagem econômica para a transição a um estilo de vida sustentável é o
reexame e a redefinição de certas necessidades de consumo. O progresso econômico
tem sido tradicionalmente medido como o aumento da renda per capita e da riqueza
material, mas o crecimento sustentável a longo prazo pode depender de novas
definições de "riqueza". Pode ser possível continuar a melhorar a qualidade de vida dos
consumidores e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo material e o prejuízo ao meio
ambiente. Isto é especialmente verdadeiro em relação a bens que não são usados por
si próprios, mas como meios para uma finalidade. Por exemplo: uma pode usar dois
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mil litros de petróleo por ano para aquecer a água, mas o que os membros dessa
família realmente consomem é água quente suficiente para o banho e outros usos.
Com um aquecedor solar no telhado, uma instalação hidráulica que não desperdice
energia e seja adequadamente isolada, uma máquina de lavar louças que não gaste
água desnecessariamente, a familia pode reduzir seu consumo de óleo para calefação
em até 90%, sem nenhum declínio perceptivel em seu padrões de vida. Outro exemplo:
muitas famílias em países do Norte gostam de tirar férias a cada verão, com
prolongadas viagens de carro. Mas será que elas precisam rodar milhares de
quilômetros para ter boas férias? Ou há maneiras mais positivas ao meio ambiente
para satisfazerem suas necessidades reais? O que poderia acontecer se as regiões
turísticas começassem a enfatizar o serviço a consumidores que viajam de trem ou de
bicicleta, em lugar de automóveis?
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O potencial para satisfazer as necessidades e desejos humanos de forma a que
não prejudiquem a Terra deve ser perseguido com intensidade, a fim de reduzir os tipos
de consumo ambientalmente danosos nos países do Norte e ajudar as economias do
Sul a crescerem de maneira sustentável. Em ambos os casos, o centro do problema é
definir o que as pessoas realmente necessitam, e qual é a forma mais "pró-Terra" de se
satisfazer essa necessidade. Talvez as pessoas não precisem de automóveis; elas
precisam de um meio para ir de um lugar a outro que seja conveniente e não oneroso.
As pessoas precisam de informação e de entretenimento, mas talvez não necessitem de
televisores, se outros meios de comunicação que possam preencher essas carências
façam parte de sua cultura. Porém, tal enfoque na função não leva em conta outras
razões pelas quais as pessoas querem o carro e o televisor; cada um deles, à sua
maneira, é um símbolo de liberdade e de status quoeconômico. Parte do desafio na
busca de sociedades economicamente sustentáveis é encontrar caminhos para
equilibrar a satisfação a essas necessidades individuais de consumo com aqueles que
podem ser necessários para o bem-estar da família global.

3.3 Consumidores em Transição
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Um personagem popular de quadrinhos, americano, pensando sobre o
significado do Dia da Terra em 1970, disse: "Encontramos o inimigo, e ele somos nós
mesmos". Na verdade, os consumidores, especialmente no Norte, são responsáveis por
grande quantidade de poluição, direta e indiretamente. Consumidores individuais
precisam aceitar a responsabilidade pelos custos ambientais do consumo, encontrando
motivação para mudar seu comportamento. Os consumidores também precisam saber
que modificações de comportamento reduzirão os impactos ambientais de seu
consumo. Que atividades de consumo têm os impactos ambientais mais importantes?
Quanto de positivo pode ser alcançado com a escolha de um produto mais eficiente e
quando a única postura eficaz é viver sem um determinado produto? Que problemas
podem ser resolvidos com a mudança da política social, em vez de enfocar nas opções
do consumidor? E quais são as políticas sociais mais favoráveis ao meio ambiente? Os
consumidores precisam de resposta, a essas perguntas, e muito mais questões como
essas.
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Há sinais de que já ocorre o tipo de mudança de consciência necessária; a mais
visível é a emergência do "Consumo Verde". Nos últimos anos, com eventos como o Dia
da Terra de 1990, tem havido um crescimento da atenção dos consumidores às
questões ambientais. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup a respeito de
problemas do meio ambiente, maioria significativas, tanto no Norte como no Sul,
classificaram tais problemas como "muito importantes” (18) . Embora tenham-se
verificado algumas diferenças de atitude entre consumidores de países desenvolvidos e
em desenvolvimento durante essa sondagem global, as semelhanças foram mais
surprendentes. Resultados muito próximos foram obtidos em pesquisas de opinião
nacionais nos EUA (19) e na Holanda (20), e também em levantamentos feitos entre
membros de Organizações de Defesa dos Consumidores (21).
Na
maior
parte
desses estudos, os consumidores também expressaram a vontade de procurar mais por
produtos menos danosos ao meio ambiente, ou pagar impostos mais altos em apoio a
medidas de proteção ambiental. Porém, como nos alertam freqüentemente especialistas
em pesquisas, as atitudes não correspondem necessariamente ao comportamento.
Continua a ser um desafio a busca de maneiras que façam os consumidores agirem de
forma positiva para com o meio ambiente.
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O poder coletivo da decisão de compra do consumidor pode ser uma força maior
promudanças em muitas economias. Esse poder pode ser reforçado, ao menos em
alguma medida, para ajudar a proteger a Terra. Se os consumidores quiserem comprar
apenas produtos fabricados com tecnologias não poluidoras, produtos que deixam um
mínimo de resíduos e contêm substâncias quïmicas não tóxicas, e assim por diante,
com o tempo o mercado oferecerá tais produtos. O objetivo do "Consumo Verde", na
verdade, é aplicar poder de compra do consumidor até que podutos "pró-Terra"
dominem o mercado. Essa exigência dos consumidores já é sentida por wdüstrias em
muitos países industrializados, e os mercados estão abarrotados de produtos novos e
“mais verdes”. Alguns desses produtos são fabricados por empresas que adotaram
realmente uma éapea ambiental, mas também há a prática comum de manipulação de
imagem e do marketing “festivo” Mas mudanças substanciais ocorrem de verdade em
muitas categorias de produtos, principalmente nos itens de consumo de menor porte.
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Apesar da resposta inicial significativa, por parte dos fabricantes, aos
"consumidores verdes” , e muito cedo para dizer que o "Consumo Verde" é um
sucesso. Parece claro, em geral, queos consumidores querem da z passos fáceis que
beneficiem o meio ambiente; mas ainda se desconhece até que ponto a maioria dos
consumidores será "verde" quando se der conta de que reduzir os danos ao meio
ambiente requer mudanças significativas nos hábitos de compra, principalmente
custos mais altos, ou mudanças no estilo de vida básico. A esta altura, muitos
consumidores aprenderam maneiras simples de economizar energia e reduzir o
desperdício, e estão pessoalmente envolvidos com o "salvamento da Terra", um passo
psicológico essencial. Mas os limites ao “Consumo Verde" começaram a aparecer. Nos
EUA, por exemplo, descobriu-se, por
pesquisas recentes, que muito menos
consumidores compram realmente produtos "verdes" do que dizem querer adquirir. Um
motivo para essa postura é o cinismo a respeito da verdade contida na informação de
que um produto é "verde", uma reação sensata aos excessos do "marketing verde". Mas
muitos consumidores também parecem relutantes em pagar os preços mais altos que
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os verdes normalmente custam, apesar do que possam dizer as pesquisas de opinião.
Vários fatores afetam as decisões de compra dos consumidores: se a qualidade do
produto é boa, e se também há rótulo indicando que ele é melhor para o meio
ambiente, os consumidoresfreqûentemente podem pagar um preço maior, até um certo
nível. Mas eles podem não comprar alimentos orgânicos que custem muito mais do que
as opções convencionais, ou pagar um preço mais elevado por um produto "verde" que
não tenha um desempenho tão bom quanto os seus concorrentes "não-verdes".
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Ainda é desconhecido, em boa parte, o quanto o "Consumo Verde" positivo para o
meio ambiente, e a proliferação de produtos "verdes", podem, com o tempo, alcançar em
termos de mudanças. Ainda não está claro o quanto os produtos podem realmente ser
alterados para serem melhores para o meio ambiente, sem perder performance ou
qualidade, o que também são preocupações para os consumidores. E muito cedo para
dizer o quanto os consumidores realmente pagarão, ao longo prazo, por produtos que
sejam verdadeiramente superiores em termos ambientais e iguais, em qualidade, àqueles
que substituirão no mercado. Tem-se a impressão, hoje, de que o movimento ecológico
causou impactos invisíveis sobre muitos produtos: as companhias estão modificando
seus produtos a fim de reduzir o potencial custo ambiental deles, sem chamar a atenção
para o fato em sua publicidade ou embalagem. Este aspecto da revolução dos produtos
"verdes" pode ser tão importante quanto a tentativa, muito mais visível, que muitas
empresas fazem inicialmente, às vezes de forma cínica, de apresentar seus produtos
como "verdes", mesmo que isso não seja verdade.
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Outra limitação, mais importante, do "Consumo Verde" é o impacto bastante
superficial. até o momento, sobre os comportamentos que ameaçam o ambiente de
maneira mais séria. Apesar de muitos consumidores "verdes" comprarem religiosamente
produtos de limpeza sem fosfatos e papel higiênico fabricado a partir de papel reciclado,
não estão dispostos a se desfazer de seu segundo carro, mudarem-se para uma casa
menor, sem ar condicionado, comer muito menos carne ou fazer outras mudanças no
estilo de vida que reduziriam significativamente seu impacto pessoal sobre o ambiente.
Pelo menos desta perspectiva, parece que o "Consumo Verde" tem um longo caminho a
evoluir antes que possa ostentar uma semelhança real com o Consumo Sustentável.
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A ação governamental é outra maneira eficaz de se modificar o comportamento do
consumidor, assim como o das indústrias e de outras fontes de poluição. A exigência
política por um meio ambiente saudável determinou a adoção de muitos programas
governamentais, no mundo inteiro. Em vários países, os governos promovem o consumo
eficiente de energia em casas, automóveis e utensílios. Alguns estabeleceram programas
de reciclagem, e exortaram ou pediram aos consumidores que deles participassem. As
autoridades restringiram o consumo de água onde havia escassez, proibiram a queima
de lixo e de folhas caídas nos fundos do quintal, declararam áreas públicas reservas
ecológicas. E, é claro, normalmente impuseram impostos para que a população pagasse
por esses programas. Aregulamentação para se restringir atividades ambientalmente
danosas, a taxação em apoio a alternativas mais limpas, e talvez a redução do consumo
de produtos prejudiciais ao ambiente por meio da elevaçào do preço, serão, em grande
parte, funções do governo no futuro. Apesar dos economistas poderem debater a
eficiência relativa das forças de mercado e das intervenções do governo como
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mecanismos para se proteger o meio ambiente, ambas podem ser claramente eficientes e
as duas serão parte importante no processo de transição para uma sociedade
sustentável.

3.4 O Desafio para as Organizações de Defesa dos Consumiaores
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A transição turbulenta que os consumidores deverão enfrentar representa tanto
oportunidades quanto perigos para as Organizações de Defesa dos Consumidores.
Provavelmente, os consumidores precisarão mais de aconselhamento e liderança do
que jamais necessitaram antes. Os grupos de consumidores continuarão a ser fontes
preciosas de informação, e defensores tanto dos consumidores quanto do interesse
público. Mas acompanhar o que pode ser uma mudança acelerada na definição das
necessidades mais genuínas dos consumidores não será fácil. Há o risco das
Organizações de Defesa dos Consumidores mudarem demasiadamente ou muito
rapidamente e perderem sua identidade, por um lado, ou de não mudarem o suficiente
e perderem sua importância, por outro.
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Os consumidores precisam de informação acurada sobre as ligações entre o
comportamento dos consumidores e os problemas ambientais. Uma pesquisa feita
entreconsumidores na Grã-Bretanha demonstrou que a grande maioria acreditava
(erroneamente) que a reciclagem de papel pode salvar as florestas tropicais, ou que
usar gasolina sem chumbo é uma estratégia eficaz para impedir o aquecimento global
(27). Uma sondagem feita entre consumidores americanos em 1992 encontrou uma
ignorância semelhante a respeito das causas reais dos problemas do meio ambiente
(28). A maior parte dos consumidores tem consciência dos problemas ambientais por
meio dos veículos de comunicação, mas não entende como atividades de
consumorotineiras contribuem para agravar problemas específicos. A fim de fazer uma
boa seleção de
producto
e serem motivados para modificar estilos de vida
dispendiosos ou prejudiciais ao meio ambiente, os consumidores precisam de números
e fatos quantitativos sobre as conexões entre as opções específicas que fazem e os
impactos ambientais. Ajudar a preencher esta lacuna é um papel importante para as
Organizações de Defesa dos Consumidores. Exemplos de análises que podem ajudar
os consumidores a tomar decisões embasadas em informações ambientais, ou ver
claramente os beneficios ao meio ambiente trazidos pelas mudanças de seus estilos
de vida, serão vistos adiante. É claro que a informação sobre o meio ambiente que as
Organizações de Defesa dos Consumidores precisam fornecer varia de uma cultura a
outra, e é bem diferente entre os países em desenvolvimento e os já industrializados.
No Norte, precisam ser dadas aos consumidores opções que sejam menos danosas ao
meio ambiente ou que utilizem menos recursos do que os padrões consumo. No Sul, os
consumidores precisam, muito freqüentemente, agir para protegerem a si próprios da
poluição e outras ameaças diretas a seu bem-estar, e precisam de informações que
possam guiar o desenvolvimento de suas economias nacionais em direção ao modelo
sustentável.
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O fornecimento de informação ambiental pode ser uma função natural para as
Organizações de Defesa dos Consumidores, e muitas já fazem isso. Mas fazer face às
necessidades de uma transição em direção a uma sociedade "verde" não será fácil. Das
muitas perguntas que os consumidores querem ver respondidas, simplesmente não há
boa informação científica suficiente que aponte para as opções claramente melhores.
A maioria das conexões entre os problemas ambientais e as atividades de consumo são
muito complexas, e de explicação difícil, mesmo quando o conhecimento é adequado.
Um problema ainda maior pode ser o fato de que nem todos os consumidores querem
ser "verdes" e, apesar do que sugerem as pesquisas de opinião, muitos deles podem se
ressentir da "pregação" que lhes é feita sobre os problemas ambientais. Se este é o
caso, reflete o tamanho da tarefa educacional à frente, e a necessidade urgente de
liderança por parte das organizações de consumidores e de outras entidades.
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À medida que as Organizações de Defesa dos Consumidores começarem a
assumir novos papéis como defensoras do Consumo Sustentável, com certeza
encontrarão alguns conflitos com suas funções tradicionais de conselheiras e, em certa
medida, promotoras do consumo. Uma organização que tenha construído uma
reputação bem merecida durante anos, por dar orientações objetivas e embasadas
tecnicamente a respeito do melhor carro para se dirigir, pode não reconhecer sua
própria voz, se, repentinamente, começar a exortar os consumidores para que pensem
seriamente se realmente necessitam de um carro. As organizações de consumidores
que realizam testes de produtos devem sua existência ao consumo, e pode parecer
contrário a seu próprio interesse pedir menos consumo. Uma maneira de resolver este
conflito é lembrar que os consumidores ainda querem consumir - apenas querem fazêlo sem ter de sacrificar a Terra e as gerações futuras nesse processo. O segredo para as
Organizações de Defesa dos Consumidores, na transição para uma sociedade
sustentável, é fazer face a essas duas necessidades básicas dos consumidores.
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Um conflito particularmente doloroso para as Organizações de Defesa dos
Consumidores pode ocorrer quando a maneira mais clara para a proteção ao meio
ambiente for a redução do consumo dispendioso por meio de preços maiores para os
produtos. As organizações que tradicionalmente trabalharam para garantir que os
consumidores pudessem encontrar o melhor valor para o seu dinheiro podem achar
difícil argumentar que a melhor política para a conservação de energia é deixar que os
preços dos combustíveis aumentem. Encontrar o equilíbrio correto entre os desejos e
necessidades dos consumidores individuais, por um lado, e o bem coletivo da
humanidade e do planeta, por outro, será provavelmente tão diúcil para as
Organizações de Defesa dos Consumidores quanto o é para as pessoas. Há, ao mesmo
tempo, uma oportunidade e uma necessidade para as Organizações de Defesa dos
Consumidores serem lideres no auxílio para que seus membros atentem para as
questões tanto globais quanto individuais em relação ao consumo e ao meio ambiente.
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Também é possível resolver alguns dos conflitos inerentes desse período de
transição com uma abordagem tangencial. Por exemplo, uma Organização de Defesa
dos Consumidores pode pesquisar a qualidade do transporte público na região onde
moram seus membros e depois. num relatório que classifica a qualidade do transporte,
ela pode discutir os benefícios ambientais que advém quando os sistemas de trânsito
de massa são tão bons que as pessoas não precisam dirigir. Essa abordagem pode ser
mais palatável do que um esforço mais direto para persuadir as pessoas de que elas
deveriam andar menos ae carro. Em
1991, a
Associaçao Australiana de
Consumidores publicou um artigo no qual comparou as maiores cidades do mundo em
fatores como densidade populacional, automóveis per capita, porcentagem dos que vão
de carro para o trabalho e assim por diante. O artigo mostrou os custos para o
ambiente de projetos urbanos que dependem de automóveis pessoais para a maior
parte do transporte, e ao mesmo tempo ilustrou modelos menos prejudiciais ao
ambiente de cidades viáveis.
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Muitas Organizações de Defesa dos Consumidores podem não se sentir
preparadas para ser defensoras do ambiente. Porém, o trabalho sobre questões
ambientais é realmente uma extensão de muitas atividades tradicionais de grupos de
consumidores. Testar o impacto ambiental de productos, por exemplo, oferece a
oportunidade para se encontrar diferenças entre produtos que possam ter pouca
variação de uma marca para outra em outros aspectos da qualidade. Da mesma como
os problemas do meio ambiente afetam os bolsos dos consumidores, as Organizações
de Defesa dos Consumidores devem se envolver nessas questões, a fim de defender os
interesses econômicos dos consumidores. Por exemplo, o que uma comunidade decidir
fazer com seu lixo terá impactos profundos nos impostos que os consumidores pagam
para os serviços municipais. Se a decisão for construir um incinerador, o custo será
muito maior do que se a comunidade establecer programas de redução do desperdício
e de reciclagem; e, uma vez que a escolha for feita, há um comprometimento de custos
durante décadas. Portanto, as Organizações de Defesa dos Consumidores podem
descobrir que é parte de seu "trabalho" estudar os problemas da administração
municipal do lixo, e aconselhar os seus membros sobre as melhores opções do pontode
vista econômico e ecológico.As Organizações de Defesa dos Consumidores podem
servir a seus membros tentando responder a perguntas como quais são as melhores
soluções para vários poblemas ambientais; quanto essas soluções deveriam custar
para a sociedade; e quem deveria pagar por elas. Se preços mais altos são necessários
para ajudar a melhorar a qualidade ambiental, os consumidores precisam ter certeza
de que o aumento dos custos significará medidas ambientais eficazes e não será gasto
em programas ineficientes. Nos problemas ambientais, da mesma forma que em
outros, a preocupação com o fato de que os consumidores/contribuintes obtenham o
melhor valor para seu dinheiro será sempre da maior importância.
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A necessidade, por parte das Organizações de Defesa dos Consumidores, da
defesa dos interesses dos consumidores por meio de testes de produtos e da atuação
política, também deve crescer durante esta década de transição. Os consumidores em
todo o mundo têm sido bombardeados por productos alegadamente "verdes", e
precisam de esclarecimentos de alguém em quem confiam, a respeito da mercadoria
na qual podem acreditar e qual deve ser descartada. Na área das políticas públicas,
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haverá uma necessidade enorme de uma voz ativa dos consumidores. Os programas
governamentais
precisam ser pressionados para tomar as direções que sejam
realmente positivas, evitar ações paliativas que apenas protejam o status quo. Será
preciso contestar a oposição empresarial e ideológica à transição verde. As alegações
de que os prejuízos ambientais não são reais, ou não são muito graves, devem ser
respondidas com os fatos, racionalmente. Os temores de que os países podem não ter
condições de pagar pela transição ao consumo sustentável podem ser neutralizados
com a citação de histórias de sucesso ocorridas em países como a Alemanha
(Ocidental), onde a transição verde está muito mais avançada do que em quase todos
os outros países. As empresas alemãs ecologicamente avançadas são vistas hoje como
melhor preparadas para concorrer de forma efetiva nos mercados internacionais, em
vez de barradas pelo "peso" das regulamentações ambientais. As Organizações de
Defesa dos Consumidores devem mostrar sempre a oposição entre os custos da
realização de mudanças com os custos de se deixar as coisas como estão.
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Finalmente, as Organizações de Defesa dos Consumidores devem insistir na
distribuição equilibrada dos custos das mudanças, que ocorrerão inevitavelmente na
trilha em direção a uma sociedade sustentável. A afirmação de que todos os custos
acabarão por ser repassados ao consumidor deve ser contrabalançada com a exigência
de que aqueles que criaram um problema devem ser os principais responsabilizados
pelo pagamento de sua prevenção ou solução. Mesmo que os custos da proteção do
meio ambiente devam estar embutidos no preço dos bens e serviços de consumo
("internalizados"), e isso aumentar os preços para os consumidores de várias formas, o
princípio do "poluidor pagador" pode estimular a inovação e a eficiência na busca de
tecnologias menos prejudiciais. Esta abordagem repassa o peso da resolução de
problemas a um custo aceitável à parte que mais tem conhecimento sobre as causas
dos problemas e, geralmente, os maiores recursos para encontrar as soluções.

A POLÍTICA DA CONSUMERS INTERNATIONAL PARA
4._________________________________________________________________________
O MEIO AMBIENTE: PRINCIPIOS E RECOMENDAÇÕES
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Dos capítulos precedentes, extraímos alguns "Princípios" que podem servir como
indicações para a CI e seus membros durante o tratamento dos problemas do meio
ambiente no futuro. Também são apresentadas, a seguir, algumas "Recomendações"
para a ação por parte das Organizações de Defesa dos Consumidores e dos Governos.
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4.1 Princípios
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Os problemas ambientais são uma preocupação séria e genuína. A mudança
ambiental global ameaça a própria existência da humanidade; danos graves e
irreversíveis para o ecossistema mundial podem, talvez, ocorrer no espaço de uma
geração. Atualmente, muitos consumidor sofrem danos à saúde, perda de ecossistemas
ou sobrecargas econômicas causados pela deterioração do meio ambiente.
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Os responsáveis pela degradação ambiental são muitos. Os governos locais e
nacionais, a indústria, a agricultura e os consumidores contribuem para o problema.
Embora o impacto direto criado por consumidores individuais seja muito pequeno, o
impacto coletivo dos consumidores é significativo. Uma parcela da poluição produzida
pela indústria, usinas geradoras de energia, processamento do lixo municipal e outros
serviços também pode ser atribuída, indiretamente, aos consumidores, cujas
necessidades são satisfeitas por essas atividades.
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Na visão da CI, cada consumidor tem o direito a um meio ambiente saudável. Ao
mesmo tempo, os consumidores têm a responsabilidade de preservá-lo e protegê-lo.
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Todos os consumidores, em todos os países, têm o direito básico de desfrutar de
um padrão decente de bem-estar material, baseado no uso dos recursos da Terra. Este
direito deve ser estendido de forma justa e eqüitativa aos consumidores que hoje
vivem com uma parcela bem menor do que a média da renda mundial baseada nos
recursos, por ano; e esses recursos devem ser preservados para as gerações futuras.

91 Reafirmar os direitos e responsabilidades dos consumidores em relação ao meio
ambiente é uma atividade básica e apropriada para as Organizações de Defesa dos
Consumidores.
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A fim de preservar o ecossistema global a longo prazo, os padrões de consumo
devem ser sustentáveis. Muitos dos atuais padrões de consumo dispendiosos dos
consumidores ricos nos países desenvolvidos não são sustentáveis. Se todos os
consumidores estivessem utilizando recursos no mesmo ritmo, o meio ambiente global
ficaria com danos irreparáveis, ou os recursos esgotarse- iam rapidamente. Em um
mundo com recursos finitos e limites ambientais, os consumidores no Norte precisarão
usar menos recursos do mundo, a fim de que os consumidores no Sul possam
reivindicar sua participação de direito na riqueza dos recursos da Terra.
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Os padrões de consumo no Norte precisam mudar de forma a que os padrões de
vida dos consumidores sejam mantidos ou melhorados, enquanto se utilizam menos
recursos e menos lixo e poluição são gerados. Não será fácil alcançar esta transição, e
o caminho para ela ainda não está claro, mas as Organizações de Defesa dos
Consumidores devem começar a dar atenção a essas quesões.
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A pobreza atualmente disseminada dos consumidores no Sul também é uma
ameaça grave para o meio ambiente global; as pessoas nos países pobres'estão, na
verdade, consumindo o meio ambiente simplesmente para sobreviver. O
desenvolvimento econômico é essencial para possibilitar que os consumidores no Sul
também alcancem estilos de vida sustentáveis. A CI apoia programas internacionais de
assistência que promovam a distribuição mais eqüitativa dos recursos e da riqueza
entre as nações.
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fim de se alcançar níveis de consumo sustentáveis, os países em
desenvolvimento devem buscar caminhos para o desenvolvimento econômico que não
repitam os erros, devastadores para o ambiente, cometidos pelas nações
industrializadas do Norte.
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O crescimento da população mundial amplifica o impacto ambiental coletivo dos
consumidores. O desenvolvimento econômico que melhore os padrões de vida, a
educação e os avanços sociais que impulsionem o status quodas mulheres e o acesso a
informações sobre o planejamento familiar, são fatores que contribuem para uma
desaceleração do crescimento populacional. Estes assuntos têm relação com o
ambiente e com os consumidores, em todos os países.
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Para que sejam consumidores responsáveis em relação ao ambiente, as pessoas
precisam de informações sobre as conexões entre suas atitudes e opções como
consumidores e a degradação do meio ambiente. Geralmente, os consumidores são mal
informados sobre as conseqüências, para o ambiente, das escolhas de consumo e de
estilos de vida.
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A fim de alcançar o consumo sustentável para o ambiente, os consumidores
precisarão mais do que informações. Será preciso, igualmente, uma evolução nas
atitudes sociais e culturais, de modo que a liberdade pessoal de se desfrutar dos
beneficios materiais aqui e agora seja contrabalançada por um sentimento de
responsabilidade compartilhada pelo bem-estar de toda a humanidade, incluindo as
gerações futuras, e com responsabilidade pela integridade, a longo prazo, dos
ecossistemas em escala local e global.
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Uma chave para o consumo sustentável é a busca de novas definições para o
que os consumidores realmente precisam consumir. A "riqueza" pode ser redefinida em
termos tanto de qualidade de vida quanto da capacidade de se fazer face às
necessidades humanas sem prejudicar a Terra neste processo, em vez do consumo
material em si.
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Os preços dos recursos, produtos e serviços devem incluir fatores que reflitam
o custo ambiental de sua produção. Os produtores desses bens devem ser
primariamente responsáveis pelos custos dos passos necessários para produzi-los de
maneiras sustentáveis para o meio ambiente. A mesma responsabilidade deve ser
aplicada em geral por todo o ciclo de vida de um produto.
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Os critérios para minimizar o lixo e a poluição devem ser fatores
determinantes no projeto de todas as fases do ciclo de vida dos produtos, e nas
abordagens para se solucionar problemas sociais como o transporte e o tratamento do
lixo.
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As Organizações de Defesa dos Consumidores têm um papel vital a
desempenhar na transição para uma sociedade sustentável. Elas devem ser fontes de
informações de importância crucial, defensoras de um futuro ambiental sólido,
articuladoras de novas definições das necessidades dos consumidores e de uma atitude
responsável em relação à humanidade e ás gerações futuras. Elas devem defender os
interesses dos consumidores e enfrentar pressões de :cresses que buscam proteger e
prolongar o status quo. No melhor interesse de toda a :umanidade, as Organizações de
Defesa dos Consumidores devem ser lideres do movimento por sna sociedade mundial
sustentável.

4.2 Recomendações

4.2.1 Organizações de Defesa dos Consumidores

103

As Organizações de Defesa dos Consumidores devem promover o conceito de
Consumo Sustentável, e incorporar considerações de limites ambientais em todas as
suas atividades orientadas para o consumo. Esta tarefa pode ser desempenhada
lembrando que, apesar dos consumidores realmente desejarem e necessitarem
consumir bens e serviços, eles também querem e precisam fazê-lo sem destruir"a
capacidade da Terra sustentar a sociedade humana no processo. Pó Organizações de
Defesa dos Consumidores devem trabalhar para ajudar consumidores individuais e
países a aprender como atingir os dois objetivos: melhores padrões de vida e estilos de
vida ecologicamente sustentáveis.
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Na busca dessas metas, a CI exorta as Organizações de Defesa dos
Consumidores a:

• Educar os seus membros para o consumo sustentável, visando modificar atitudes e
comportamentos em direção a uma escolha de produtos e de estilos de vida mais
favoráveis ao meio ambiente;
• Fornecer informações seguras sobre o meio ambiente aos consumidores, em relação
a produtos e serviços, e exigir que outros as forneçam, de modo que os
consumidores possam fazer escolhas base em informações ambientais;
• Incluir informações completas e regulares relativas aos aspectos ambientais de
produtos e serviços em testes comparativos e em pesquisas;
• Representar os interesses ambientais de consumidores em quaisquer fóruns
nacionais ou internacionais relevantes;
• Tomar medidas políticas ou econômicas apropriadas em defesa dos interesses
ambientais dos consumidores;
• Cooperar com organizações ambientalistas e de desenvolvimento sempre e quando
for necessário;
• Defender altos padrões de desempenho de produtos, em relação ao meio ambiente,
não importando se são de fabricação doméstica ou importados;
• Negociar com governos, fabricantes e outros para garantir que produtos e serviços
de consumo sejam seguros para o meio ambiente.
4.2.2 Governos
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Os governos devem tomar a liderança na concepção e promulgação de
medidas apropriadas para a proteção dos interesses ambientais dos consumidores e no
alcance da transiçâo para o consumo sustentável. Os governos devem agir para
enfrentar e resolver os problemas que consumidores individuais, atuando em
economias de mercado de consumo, não podem resolver efetivamente. São necessárias
políticas que sejam, ao mesmo tempo, eficientes e apropriadas às necessidades
ambientais, e que não limitem os direitos ou o bem-estar dos consumidores.
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Os governos dos países desenvolvidos devem apoiar o desenvolvimento do
consumo sustentável e os padrões de consumo no Sul por meio de ajuda financeira, da
transferência de tecnologia "verde" e da eliminação de barreiras comerciais.
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A fim de aliviar pressões graves sobre os ecossistemas globais, é vital para as
nações do Norte e do Sul que a pobreza de tantos consumidores nos países deste
último hemisfério seja erradicada tão eficaz e rapidamente quanto possível. E esta
saída da pobreza deve ser alcançada pel,: construção de economias ecologicamente
sustentáveis, e não pela repetição dos erros do Norte.
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A fim de ajudar na transição do mundo em direção ao consumo sustentável, a
CI exorta os governos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento a:

• Tornar a proteção e a preservação do meio ambiente integrante das políticas de
todas as agência< do governo. As políticas relativas à agricultura/alimentação,
comércio, consumidores, educação. energia, saúde, recursos naturais, população,
comércio exterior, transporte, tratamento do lixo e outras necessidades civis, devem
dar o peso devido a fatores ambientais e às necessidades fundamentais para as
economias sustentáveis;
• Apoiar a pesquisa, a fim de definir melhor as dimensões precisas de muitos
problem. ambientais, para desenvolver tecnologias menos dispendiosas e não
poluidoras, e para ajudar redefinir as verdadeiras necessidades e valores sociais dos
consumidores que sejam compatível com uma sociedade perpetuamente
sustentável;
• Formular políticas econômicas que incorporem efetivamente os custos da proteção
dos ecossistemas nos custos de produção dos recursos, dos produtos e serviços de
consumo, tomando o devido cuidado para que essas políticas não distribuam de
forma injusta os custos àqueles membros da sociedade que são menos capazes de
suportar a carga;
• Compartilhar livremente novas tecnologias e novos conhecimentos obtidos por meio
dessas investigações, numa parceria global em busca de um futuro comum;
• Promover a disseminação, entre os consumidores, de informação precisa e inteligível
a respeito da natureza dos problemas ambientais, da necessidade de uma sociedade
sustentável e dos direitos. responsabilidades e funções dos consumidores na
mudança social em direção a essa meta;
• Promover embalagens de produtos que sejam seguras para o meio ambiente;
regulamentar o uso de rotulagem ambiental na publicidade; promover a utilização
de símbolos ambientais padronizados; solicitar que os fabricantes forneçam
dados sobre o impacto ambiental dos seus produtos;
• Promover a conservação de energia por meio do isolamento térmico, adotando
padrões de eficiência para utensílios domésticos e veículos motorizados e
promovendo o transporte público; promover a utilização da circulação do público
e de outros comportamentos de consumo menos poluidores, para reduzir as
emissões de COZ , o mais rapidamente possível;
• Promover a agricultura sustentável, por meio da pesquisa e de incentivos para a
prática do cultivo orgânico, controle integrado de pragas e outras técnicas
melhoradas de cultivo. Limitar estritamente a poluição derivada de pesticidas e
fertilizantes químicos; promover com vigor a conservação do solo e a preservação
das variedades cultiváveis;
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• Proibir ou restringir drasticamente a produção e a utilização de produtos e
substâncias prejudiciais ao meio ambiente, como CFCs e halons; limitar ao
mínimo a utilização de substâncias tóxicas como metais pesados, bifenil
policlorados, asbestos e pesticidas; estabelecer as salvaguardas necessárias para
impedir as emissões prejudiciais ao meio ambiente desses materiais tóxicos que
devem ser utilizados; apoiar pesquisas para desenvolver e encontrar incentivos
econômicos para estimular o uso de alternativas menos danosas para muitos
desses materiais;
• Criar programas eficazes de prevenção à produção de lixo; estimular a reciclagem
e a coleta wletiva de lixo onde for necessária (dejetos químicos, materiais que
possibilitem a compostagem); limitar a incineração e controlar a destinação de
lixos perigosos; proibir a disposição internacional de resíduos tóxicos. Os
produtos e as embalagens devem, preierencialmente, reduzir a quantidade de
materiais utilizados, ser reutilizáveis e só serem reciclados como última opção.
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INTRODUÇÃO
1._________________________________________________________________________

A Rio-92, na Agenda 21, enfatizou novamente que a principal causa da continuidade
da deterioração do meio ambiente global é o padrão insustentável do consumo e da
produção, particularmente nos países industrializados, o que agrava a pobreza e os
equilíbrios ambientais. O Princípio 8° da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, de 1992, afirma:
"Afim de alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais
elevada para todos os povos, os países devem reduzir e eliminar padrões
insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas
adequadas".
Neste contexto, o propósito deste trabalho é:

1.

discutir por que os padrões de consumo são uma questão criticamente importante
em termos globais, que requer uma nova parceria e iniciativa global, e

2.

oferecer algumas sugestões de políticas para que a questão e o movimento avancem
na direção de padrões de consumo sustentável no mundo inteiro.
PADRÕES DE CONSUMO SUSTENTÁVEL
2._________________________________________________________________________
UMA QUESTÃO MUNDIAL

2.1 A evolução do consumo

Durante boa parte da história humana, o consumo tem sido um "processo linear". Os
sistemas econômicos se concentravam em converter os recursos naturais em produtos
e bens que certamente melhoraram o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas em
muitas partes do mundo. Porém, esse processo também resultou na degradação
ambiental que conhecemos agora, derivada da poluição e dos resíduos emitidos
durante os próprios processos de produção, no uso desses produtos e de como são
descartados depois de seu uso final. O consumo linear é, fundamentalmente, uma
indústria que empobrece o meio ambiente e é autodestrutiva no longo prazo, se a
população mundial seguir o mesmo caminho de desenvolvimento, no qual a riqueza
econômica e o padrão de vida são definidos em termos da quantidade do que é
consumido, em vez de como as necessidades humanas são definidas por meio de
serviços apropriados.
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Tem havido alguma mudança para um modo de consumo bidimensional. O "consumo
circular" se baseia principalmente no conceito de reciclagem e reutilização dos
materiais depois do uso principal dos produtos, a fim de reduzir o consumo de
recursos naturais virgens. A "ecoeficiência" dos produtos tradicionais é melhorada, e
esses produtos têm uma melhor aceitação porque se gera muito menos poluição e lixo
por unidade de produção e são utilizados mais materiais reciclados.
Mas isso não é suficiente. É necessária uma nova visão de consumo sustentável, em
um sistema multidimensional que ligue pessoas, indústrias e países. Então, os
materiais e os produtos não serão exatamente usados ou consumidos por seus
proprietários, mas antes alugados temporariamente; os produtos serão vistos mais em
termos dos serviços que eles fornecem do que como objetos que são usados
fisicamente, jogados fora e substituídos numa corrida social e psicológica sem fim por
cada vez mais posses.

2.2 O conceito de consumo sustentável

À luz do que foi exposto até aqui, o desafio fundamental é satisfazer a exigência pública
por uma melhor qualidade de vida e o subseqüente consumo de produtos e serviços de
maneira que não seja cumulativamente destrutivo para os recursos e ameaçador para
a vida numa escala planetária. Uma ecologia industrial ecoefiente pode certamente
fornecer o consumo sustentável que alimente o crescimento contínuo das empresas e
da indústria e preencha as necessidades de uma população mundial em crescimento.
Uma possível definição funcional para o consumo sustentável poderia ser:" O consumo
sustentável significa o fornecimento de serviços e de produtos correlatos, que
preencham as necessidades básicas e dêem uma melhor qualidade de vida, ao mesmo
tempo em que se diminui o uso de recursos naturais e de substâncias tóxicas, assim
como as emissões de resíduos e de poluentes durante o ciclo de vida do serviço ou do
produto, com a idéia de não se ameaçar as necessidades das gerações futuras".
O consumo sustentável não é uma quantidade específica entre o baixo consumo
causado pela pobreza e o super consumo gerado pela riqueza, mas um padrão de
consumo bem diferente para todos os níveis de renda pessoal em países do mundo
todo. Nessa perspectiva, existe uma necessidade global de mudança dos padrões de
consumo, tanto do consumo "luxuoso" no Norte quanto do consumo "de sobrevivência"
no Sul, cada um dos quais com seu próprio nível de impacto ambiental. O conceito de
consumo sustentável compreende toda a gama de produtos e serviços da' sociedade em
geral, os processos que os produzem e o consumo e a manufatura de muitos produtos
colaterais e dependentes que o uso de um único produto ou o fornecimento de serviços
implicam. Por exemplo, a utilização do automóvel compreende todos os impactos
ambientais durante a produção e o uso do próprio carro. Também implica a produção e
o uso de petróleo, a construção de estradas, o uso do solo para estacionamentos e os
congestionamentos Além disso, é um dos padrões do comércio entre países.
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O consumo sustentável incorpora, necessariamente, o conceito de "Produção mais
Limpa", que foi ,desenvolvido pelo PNUMA em cooperação com uma rede de outras
agências e governos. Isto inclui a prevenção à poluição, a conservação de recursos, a
ecoeficiência e produtos limpos. Tratase de um conceito abrangente, mais amplo e
integrador. A produção limpa de produtos tradicionais, como o automóvel, por
exemplo, não resulta, necessariamente, em padrões de consumo sustentável em uma
escala de integração global. A questão muda de "Como podemosproduzir um produto
de uma maneira que seja ecologicamente responsável?" para "Qual é o producto mais
sustentável para satisfazer à demanda do público por um serviço?" Isto significa que o
conceito de "sustentabilidade" tem de ser aplicado ao lado da demanda da economia, e
não apenas ao lado da oferta, da produção.

2.3 A necessidade de compromissos e de parcerias mundiais

Os países do Norte têm, até agora, causado o dano maior ao globo. Se os países do Sul
seguirem a mesma trilha, toda a população mundial estará ainda mais ameaçada.
Além disso, os padrões de consumo do Norte são exportados para os países em
processo de industrialização acompanhados de sistemas de produção e comunicação
que permitem o "marketing" dos produtos. Usando de novo o exemplo do automóvel,
seus impactos para muitas megalópoles do mundo em desenvolvimento serão logo
intoleráveis. De fato, alguns dos atuais padrões de consumo no Sul já são também pelo
menos tão insustentáveis quanto no Norte.

A ameaça global comum dos atuais padrões de consumo torna necessário um
compromisso global conjunto para que esses padrões não se expandam, além de uma
mudança considerável nas relações entre os países. Somente um esforço coordenado
mundial para aumentar a consciência geral da necessidade do consumo sustentável
pode produzir resultados suficientes para neutralizar os impactos de um nível
crescente de aumento populacional é de níveis de consumo. Somente um esforço
harmônico de todo o mundo no sentido de se perceber as implicações desses novos
padrões de consumo pode trazer a definição conjunta de políticas e estratégias para se
alcançar as mudanças necessárias de interesse global.
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OS FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO E
3._________________________________________________________________________
OS OBSTÁCULOS PARA A SUSTENTABILIDADE

É tão importante identificar os vários fatores que afetam os padrões de consumo
quanto desenvolver as políticas e estratégias que os orientem em uma direção
sustentável. Um papel primordial cabe a três fatores principais e inter-relacionados:
são tecnológicos (como equipamentos, materiais e práticas industriais para a utilização
do equipamento), sociais e psicológicos e legais, econômicos e institucionais.

3.1 Tecnologia

Desde a revolução industrial, a tecnologia trouxe melhorias consideráveis nos padrões
de vida e, em graus variados, diminuiu o impacto que o rápido desenvolvimento
econômico pode ter sobre o meio ambiente. A tecnologia deve desempenhar um papel
semelhante no apoio ao desenvolvimento de padrões de produção e consumo que
levem à sustentabilidade futura.
Tem havido um progresso considerável na área da "Produção Limpa", de aplicação
ampla e que inclui mudanças nas matérias-primas, nas tecnologias de processamento
e nos produtos existentes. Para praticamente todo lugar em que se olha, há evidência
de uma nova consciência ambiental que afeta uma série de decisões empresariais
destacando as tecnologias e administrações ambientalmente sadias. Às vezes, as
empresas são capazes de converter custos e ameaças ambientais tradicionais em
oportunidades de negócios. Elas entendem que o equipamento de tratamento no final
do ciclo do produto, além dos investimentos iniciais do processo, sempre trará custos
operacionais, enquanto investimentos na produção mais limpa e na prevenção da
poluição, resultarão em economia de custos, derivada do uso eficaz de matérias-primas
e em despesas menores com o tratamento da poluição. Também vale a pena mencionar
que, em contrapartida, produtos "melhorados" do ponto de vista ambiental podem, na
realidade, limitar o interesse em maneiras fundamentalmente diferentes de se
satisfazer as necessidades humanas preenchidas por esses produtos.
Em alguns casos, a difusão e a disseminação do uso das tecnologias é limitado por
muitos fatores, entre os quais políticas governamentais, escassez de capital para
investimentos de grande porte, mesmo que eles dêem bom retorno, resistência à
mudança e uma disseminação ineficiente de informação sobre as tecnologias para
produção limpa e produtos.
O progresso nesse sentido se verifica, principalmente, em indústrias de grande porte,
ao passo que empresas de pequeno e médio porte ainda não dedicaram atenção à
produção limpa. Além disso a atenção maior tem sido para os setores químicos,
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petrolíferos e manufatureiros e, muito menos, em outros setores como a agroindústria
e a mineração, por exemplo.
Entretanto, com esse progresso relativamente recente, com o tempo serão necessárias
tecnologias radicalmente
diferentes para padrões de consumo sustentáveis
globalmente: mesmo se os tipos atuais
de produtos forem fabricados com as
tecnologias limpas hoje utilizadas, ou melhorados para serem mais limpos durante o
uso e posteriormente reciclados, operações matemáticas simples demonstram que a
intensificação de seu uso, em relação a uma população crescente e padrões de vida
mais eqüitativos, o resultado terá impactos inaceitáveis sobre o meio ambiente e os
recursos. Na verdade, há uma necessidade de "desmaterialização" de produtos e
serviços. Parecem estar surgindo algumas tecnologias nesse sentido. Por exemplo, na
linha de frente da inovação, experiências de realidade virtual criadas eletronicamente
têm o potencial de suprimir o consumo “ fisico” de materiais e de energia, com a
substituição de experiências reais por estimuladas. Em outro exemplo, sistemas de
computadores on-line podem fornecer sistemas de armazenamento de informações
para substituir a compra de produtos de papel como jornais e revistas e suas
atividades correlatas de produção e transporte. Novos sistemas de comunicação
podem reduzir a necessidade por escritórios, edificios e transporte, porque as pessoas
poderão trabalhar em suas casas. Entretanto, essas novas tecnologias se desenvolvem
de modo não-coordenado, principalmente em países desenvolvidos, muitas vezes sem
um tratamento tecnológico totalmente eficaz do ponto de vista ambiental, e certamente
sem um objetivo claro de tentar fazer face a algumas das necessidades básicas da
maioria dos seres humanos, como alimentação, moradia, mobilidade e comunicação da
maneira mais sustentável possível.

3.2 As raízes sociais e psicológicas do consumo

O consumo sustentável também é limitado por tradições e valores sociais, psicológicos
e culturais profundamente
enraizados, que moldam a demanda por produtos.
Existem, atualmente, interpretações enraizadas e pessoalmente intrínsecas sobre a
modernidade e o sucesso econômico. O consumo material é o símbolo da realização
econômica e do status quopessoal. O sucesso é igualado às posses concretas e a
padrões de consumo, como se "mais" significasse "melhor". “ Desmaterializar” a
sociedade implica mudar as atitudes e os valores hümanos tanto quanto modificar a
tecnologia e os produtos, porque são as atitudes e os valores que criam a demanda
pela tecnologia e pelos produtos. Lidar com esses determinantes causais do consumo
significa reconhecer o marketing global, de massas, que alcança hoje público em todo
o mundo através de suas redes, e que vende e perpetua, explicita ou implicitamente,
idéias materialistas do que as pessoas devem desejar e comprar. Este marketing
eletrônico global alcança, agora, virtualmente todos, inclusive pessoas pobres que
freqüentemente não são capazes de preencher suas necessidades alimentares, de
saúde, habitação e
educação, enquanto
são
ensinadas a
exigir
produtos convencionais à medida que sua renda aumenta. A menos que se dê a
atenção devida aos fatores que moldam a demanda psicológica por produtos, nenhuma
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mudança tecnológica, por mais ampla que seja, reduzirá os impactos ambientais do
crescente consumo global.

3.3 Aspectos legislativos, econômicos e institucionais

Os sistemas legislativos e de regulamentação relativos ao meio ambiente podem
influenciar orientar o consumo. Os sistemas em vigor, mesmo se não foram projetados
especificamente par estimular o consumo sustentável, realmente fornecem alguns
incentivos indiretos para prática sustentáveis. Atualmente, entretanto, essas normas
estimulam ou criam muito mais a necessidade d investimentos para o controle da
poluição final ou para tecnologias de tratamento de resíduos, en vez de promover
investimentos para uma produção mais limpa.
Os preços são, certamente, o mais poderoso instrumento para orientar o consumo e o
comportamento de consumidores e de produtores. Entretanto, é claro que os preços
atuais para os recursos naturais, as matérias-primas e os produtos manufaturados
não refletem os impactos para a saúde e o ambiente, assim como os custos adicionais
para os indivíduos e para os países. Esse preç o subestimado, da mesma forma que
outras infra-estruturas econômicas atuais (subsídios, esquemas fiscais), encoraja a
exploração excessiva dos recursos naturais e as formas não-sustentáveis de produção
e consumo. Com relação a essas questões econômicas, devem ser levantados e
enfrentados dois pontos-chave durante o desenvolvimento de políticas que visem ao
consum o sustentável. Em primeiro lugar, preços mais altos para as "commodities"
(matérias-primas) ocasionarão uma redução no comércio internacional de recursos
naturais, o que gerará problema difíceis para os países do Sul, nos quais a renda
nacional depende muito da exportação desses recursos. Em segundo lugar, conforme
mencionado acima, trata-se das tecnologias e indústrias de manufatura que os países
desenvolvidos põem à disposição dos países em processo de industrialização. Em
virtude da escassez de investimentos de capital, a maioria dos países em
desenvolvimento compra custos de capital menores e equipamentos industriais de
segunda mão, que podem produzir versões mais antigas de produtos, com todos os
problemas ambientais deles derivados. Ao mesmo tempo, à medida que muitas
empresas na parte industrializada do mundo temem deslocamentos e perdas de
mercado em seus próprios países, elas procuram por mercados nos países em
desenvolvimento e tentam estender o tempo de vida das tecnologias e produtos
existentes, que são incompatíveis com o consumo sustentável.
Muitos outros obstáculos afetam os padrões de consumo. Por exemplo, em muitos
países, a organização institucional e o processo de tomada de decisão dela derivada
para o planejamento e desenvolvimento industrial, ainda não integraram a dimensão
ambiental. Da mesma forma, os sistemas educacionais são orientados para fazer face
às necessidades da atual abordagem que privilegia o abastecimento, e tanto os
consumidores quanto os profissionais da indústria têm de ser educados de forma
diferente.
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POLÍTICAS POSSÍVEIS PARA O
4._________________________________________________________________________
CONSUMO SUSTENTÁVEL

Os modelos de mudanças em direção ao consumo sustentável seguem, normalmente,
três fases:
um melhor entendimento do assunto e uma crescente consciência geral a respeito;
a identificação de soluções possíveis para o tratamento dos problemas e a obtenção
de acordos sobre políticas em escala mundial;
a implementação efetiva em todos os setores, em escala mundial.
Uma mudança como esta necessitará do envolvimento de todas as partes da
sociedade. O papel do governo na liderança do diálogo entre os vários parceiros
(empresas e indústria, organizações de defesa dos consumidores, grupos de defesa do
meio ambiente, sindicatos trabalhistas, líderes politicos e religiosos e meios de
comunicação) é fundamental. Para essa mudança, também será preciso que haja um
compromisso e um envolvimento ativo de todos os países do mundo. Cada país terá
de desenvolver sua própria política, mas um esforço conjunto e harmônico é
necessário, assim como a execução de uma parceria em escala internacional.
Deve ser desenvolvida, por essa nova parceria, uma mensagem global cuidadosamente
formulada – essencialmente uma estratégia de marketing para o consumo sustentável
- que sugira um estilo de consumo diferente, que não mantenha a pobreza das
pessoas já empobrecidas nem ameace as pessoas mais ricas. A nova mensagem deve
dizer que o consumo sustentável é coerente com o desenvolvimento econômico para o
combate à pobreza mundial. Essa mensagem deve ser apoiada por fatos e exemplos
que demonstrem tanto a necessidade quanto a viabilidade técnica de padrões de
consumo sustentável.
Uma a vez que seja formulada uma mensagem eficaz, a parceria setor público-setor
privado poderá se voltar para o segundo e terceiro estágios, de institucionalização de
compromissos e de distribuição das funções para a implementação das mudanças. É
claro que serão necessárias ações prolongadas durante longos períodos de tempo.
O que for bom para o consumo sustentável deverá ser exaustivamente mostrado como
igualmente positivo para as empresas e para o crescimento econômico. Programas
governamentais terão de ajudar a analisar, definir e verificar as tecnologias e os
produtos mais vantajosos, permitindo que o mercado
reconheça o consumo
sustentável.
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4.1 Entendendo melhor a questão dos padrões de consumo
A menos que haja uma reformulação da programação de pesquisa e desenvolvimento
dos governos, indústrias e universidades, o consumo sustentável permanecerá mais um
conceito do que um processo contínuo de reinvenção do sistema tecno-sócio-econômico.
Em especial, devem ser dirigidos mais esforços para:
entender os fatores sociológicos e psicológicos do consumo, a fim de lidar com os
determinantes causais do consumo.
avaliar e usar todas as tecnologias em termos holisticos, a fim de que haja uma
melhor abrangência dos usos materiais e dos impactos ambientais ligados à
utilização de um determinado produto.
desenvolver novos indicadores a fim de melhor mensurar e comparar as
alternativas funcionais aos produtos existentes, de modo que o uso de materiais e
a poluição (incluindo o lixo) gerada seja avaliada em termos de geração por unta
unidade de serviço. em vez de por uma unidade de produção. As ferramentas para
a medição eficiente de tais indicadores, como o custo total e análise do ciclo de
vida do produto, também precisam ser ainda aprofundadas. Essas atividades
proporcionam as informações, a análise e o suporte programático necessário para
implementações por parte do setor privado, que significam muitas vezes
investimentos com risco significativo, devido às incertezas do mercado. O risco
para o setor privado pode ser melhor administrado se o governo desenvolver
formas de medição e coletar informações para calcular o desempenho e o sucesso
de tecnologias e produtos que são identificáveis como necessários para o consumo
sustentável. O objetivo não é distorcer o mercado, mas torná-lo mais eficiente e
eficaz para o avanço do consumo sustentável e o crescimento econômico a longo
prazo, por meio da reestruturação industrial e da inovação tecnológica.
rever os sistemas de regulamentação e legislação em vigor, assim como os
esquemas de incentivos econômicos a fim de identificar tanto possíveis formas de
impulsionamento quanto obstáculos para o consumo sustentável. Há uma
necessidade específica para se entender melhor como os sistemas fiscais podem
orientar os padrões de consumo no caminho da "sustentabilidade".
avaliar os impactos mundiais (e particularmente os impactos comerciais) de
medidas potenciais para o consumo sustentável, e avaliar os impactos das normas
comerciais sobre o consumo sustentável.
4.2 Gerando uma conscientização geral para o consumo sustentável
As atividades para o despertar da conscientização terão de atingir tanto o lado da
demanda quanto o da oferta. Com relação ao primeiro, o desafio é criar uma exigência
pública mais ampla e profunda para produtos e serviços que sintetizem o consumo
sustentável.
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O consumo sustentável não poderá ser bem-sucedido, a menos que a maioria dos
consumidores participem do processo voluntariamente. Os indivíduos precisam
"traduzir" os conceitos ligados a visòes do futuro para novos comportamentos,
aqui e agora. Precisam integrar impactos de longo prazo às atuais expectativas e
decisões de compra. Em algumas partes do mundo, a administração do lado da
demanda tem sido parcialmente bem-sucedida em reduzir o consumo de energia.
Esta é uma importante história de sucesso que pode ser usada como exemplo.
Quanto ao lado da oferta, décadas de inovações tecnológicas exigirào gerações de
cientistas,
engenheiros
e
administradores
de
empresas
que
sejam
intelectualmente condicionados a buscar as tecnologías e os produtos que estejam
dentro da definição de consumo sustentável. Eles terão de ser educados de forma
diferente, a fim de que incorporem os valores, métodos e objetivos do consumo
sustentável.
Também precisarão enxergar com clareza os mercados e as
oportunidades de negócios que sejam compatíveis com o consumo sustentável, a
fim de usar construtivamente suas funções.

4.3 Expandir os atuais programas ambientais que sejam compatíveis
com o consumo sustentável
Há uma oportunidade imediata para continuar a criar e implementar sistemas
legislativos eficazes relativos ao meio ambiente , assim como para fornecer mais
incentivos para escolher meios mais limpos de produção, em direção a soluções
que envolvam todo o ciclo de vida do produto. As regulamentações que se
mostraram bem-sucedidas na promoção da produção e do consumo sustentáveis
devem ser usadas mais amplamente e ter uma aplicação (em termos legais) mais
eficaz. Essas normas deverão estabelecer metas de desempenho ambiental claras,
mas terão de ser flexíveis em termos dos meios pelos quais essas condições sejam
atingidas. Também terão de incluir distrizes para a informação a respeito de
emissões de poluição e de dejetos, assim como do consumo de recursos
naturais.
Entretanto, a produção mais limpa e o consumo sustentável não podem ser
tornados compulsórios. Há a necessidade de se implementar de forma eficaz e
complementar as medidas de
regulamentação, com várias abordagens de
políticas econômicas e financeiras que vêm sendo discutidas há muitos anos,
mas que poucas vezes foram usadas eficaz ou sistematicamente, devido ao fato
de serem politicamente controvertidas. Essas abordagens, que visam,
particularmente, avaliar de forma mais precisa os recursos naturais, incluem:
a remoção de subsídios governamentais a materiais virgens;
a imposição de impostos ou taxas sobre matérias-primas (incluindo a
energia), poluição e dejetos;
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criação de instrumentos financeiros para prover financiamento a projetos e
empresas ecologicamente eficientes e para ampliar o acesso aos serviços a uma
base de consumo mais extensa (por exemplo, com "leasing").
Outras medidas e incentivos de apoio são necessárias para complementar os sistemas
econômico e de regulamentação, particularmente:
a promoção do uso, pela indústria, de instrumentos de administração que já estão
disponíveis, como auditoria ambiental, informações ambientais e análises de
ciclos de vida;
o desenvolvimento de uma maior conscientizaÇão dos beneficios da produção
mais limpa e de uma abordagem preventiva, em vez de uma de reação e solução;
o desenvolvimento maior dos sistemas existentes de intercâmbio de informações,
que enfoquem tecnologias e produtos mais limpos, e experiências em geral de
produção mais limpa, a fim de preencher a atual lacuna de informações a
respeito;
a integração da dimensão ambiental em toda a educação empresarial e
profissional, a fim de causar as necessárias mudanças em conhecimento e
atitude;
a intensificação de atividades de treinamento a fim de desenvolver capacidades
institucionais e individuais, tanto no governo quanto nos setores industriais.
Essas atividades promoverão um maior entendimento da avaliação, do "design",
da implementação, da manutenção, do monitoramento e das mudanças
apropriadas aos sistemas de produção, nas políticas, iniciativas e programas.
(Deve haver um enfoque sobre empresas de médio e pequeno porte.)
Mais uma vez, indústrias e trabalhadores terão de se envolver juntos no
desenvolvimento e na implementação dessas políticas.

POLÍTICAS INTERNACIONAIS E O
5._________________________________________________________________________
PAPEL DO SISTEMA DA ONU

É diúcil imaginar uma área de mudança que precise de mais atenção internacional do
que a criação de padrões de consumo sustentável. Na verdade, é provável que as
organizações internacionais terão de desempenhar papéis de liderança nas fases
iniciais de qualquer esforço para o progresso do consumo sustentável. Somente um
compromisso internacional bem definido tem o potencial de quebrar o círculo vicioso
de crescimento populacional, pobreza e produção e consumo não-sustentáveis.
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Uma das questões mais importantes será a transferência de tecnologia. Esta tem duas
facetas: em primeiro lugar, há uma necessidade clara para a transferência de
tecnologias e produtos viáveis comercial
e ambientalmente aos países menos
desenvolvidos, o mais rapidamente possível, antes que os padrões tradicionais de
consumo estejam fixados social e psicologicamente. Em segundo lugar, ao mesmo
tempo em que os países menos desenvolvidos não devem ser sítios de "despejo" para o
lixo industrial dos países desenvolvidos, também não devem ser alvo de tecnologias
para o uso intensivo de matérias-primas e produção intensiva de lixo, que se tornam
cada vez menos aceitáveis nas nações mais ricas.
Consequentemente, as abordagens atuais à tecnologia (incluindo "know how" e
qualificações) e a transferência de produtos para os países em processo de
industrialização devem ser reexaminados criticamente, a partir da perspectiva da
promoção do consumo sustentável. Doadores bilaterais, assim como agências
multilaterais de financiamento e empréstimos, terão de reexaminar seus programas
objetivos estratégicos a fim de encontrar oportunidades para explicitar o enfoque para
o apoio a padrões de consumo sustentável. É óbvio que países em desenvolvimento e
em transição relutarão em abraçar o consumo sustentável se este for percebido como
ameaçador ao desenvolvimento econômico contínuo. Projetos de investimentos em
bens de capital que sejam coerentes
com o consumo sustentável devem ser
identificados e analisados por completo em relação a seus custos e beneficios de curto
e longo prazos.
O desenvolvimento de padrões de consumo sustentável em escala global significa
modificar o relacionamento econômico entre o Norte e o Sul em algum esforço
cooperativo de longo prazo. Devido a esta dimensão, as Nações Unidas são o ator
mais apropriado para:
coordenar e liderar atividades a fim de monitorar e entender melhor as
tendências atuais nos padrões de consumo nas várias partes do mundo;
investigar opções de instrumentos e soluções para a promoção do consumo
sustentável e intercambiar informações e experiências sobre sua implementação
em escala nacional;
fornecer um fórum internacional neutro para sediar diálogos multiparticipativos
a respeito de questões sensíveis entre o Norte e o Sul e, quando necessário,
desenvolver diretrizes e acordos internacionais para esforços conjuntos em nível
mundial, tais como acordos ambientais relacionados a produtos naturais,
diretrizes de cooperação tecnológica e sobre avaliação tecnológica e de produtos.
No âmbito do sistema da Organização das Nações Unidas, o Programa Ambiental das
Nações Unidas (PNUMA) pode contribuir com a experiência que já desenvolveu para
promover a ação e o consenso internacionais em várias questões relacionadas ao meio
ambiente, no campo do desenvolvimento sustentável e, mais especificamente, na
proteção da camada de ozônio da atmosfera, na bioversidade e na produção mais
limpa.
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CONCLUSÃO
6._________________________________________________________________________

O consumo sustentável significa uma revolução, na qual o tipo de tecnologia é
transformado para servir a um propósito mais elevado: satisfazer os desejos humanos
por serviços sem os produtos e tecnologias à base do uso e geração de dejetos
intensivos do passado. Porém, a conversão da infraestrutura tecno-sócio-econômica
para o consumo sustentável provavelmente será muito mai dificil do que quaisquer
outras mudanças históricas, culturais e tecnológicas.
Uma maior dificuldade implica em uma maior resistência à mudança, já que os
produtos, as indústrias e talvez os empregos atuais ficam ameaçados. A menos que o
desafio para as indústrias existentes seja ver o consumo sustentável como uma nova
oportunidade a ser explorada, reconhecendo que, se não o fizerem, outras empresas
entrarão no mercado e, com o tempo, as tornarão obsoletas.
Se o consumo sustentável quiser ser bem-sucedido, deve então
ser determinado de forma rotineira, por meio de análises sólidas que apoiem o
desenvolvimento econômico, e não representem uma ameaça a ele. Há uma mensagem
central de desenvolvimento econômico que tem de ser demonstrada, comunicada e
implementada por meio de programas governamentais: o consumo não é
necessariamente destrutivo se for redefinido de maneira apropriada e se torne
coerente com um padrão sustentável. Mas fica claro que somente uma parceria e um
esforço conjunto entre países industrializados e em desenvolvimento podem
proporcionar a esperança de impedir que se ultrapasse a capacidade de
"carregamento" do planeta.
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CAPÍTULO 4
MUNDANÇA DOS PADRÕES
1_________________________________________________________________________
DE CONSUMO
4.1 Este capítulo contém as seguintes áreas de programas:
A. Exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo;
B. Desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a
mudanças nos padrões insustentáveis de consumo .
4.2 Por ser muito abrangente, a questão da mudança dos padrões de
consumo é focalizada em diversos pontos de Agenda21, em especial nos que
tratam de energia, transportes e resíduos, bem como nos capítulos dedicados
aos instrumentos econômicos e á transferência de tecnologia. A leitura do
presente capítulo deve ser associada, ainda, ao capítulo 5 (Dinâmica e
sustentabilidade demográfica) da Agenda .

ÁREAS DE PROGRAMA
_________________________________________________________________________

A

Exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo

Base para a ação

4.3 A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente relacionadas.
Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as
principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os
padrões insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos países
industrializados. Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo e produção
provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios.
4.4 Como parte das medidas a serem adotadas no plano internacional para a proteção
e a melhora do meio ambiente é necessário levar plenamente em conta os atuais
desequilíbrios nos, padrões mundiais de consumo e produção.
4.5 Especial atenção deve ser dedicada à demanda de recursos naturais gerada pelo
consumo insustentável, bem como ao uso eficiente desses recursos, coerentemente
com o objetivo de reduzir ao mínimo o esgotamento desses recursos e de reduzir a
poluição. Embora em determinadas partes do mundo os padrões de consumo sejam
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muito altos, as necessidades básicas do consumidor de um amplo segmento da
humanidade não estão sendo atendidas. Isso se traduz em demanda excessiva e estilos
de vida insustentáveis nos segmentos mais ricos, q u e exercem imensas pressões
sobre o meio ambiente. Enquanto isso os segmentos mais pobres não têm condições de
ser atendidos em suas necessidades de alimentação, saúde, moradia e educação.A
mudança dos padrões de consumo exigirá uma estratégia multifacetada centrada na
demanda, no atendimento das necessidades básicas dos pobres e na redução do
desperdício e do uso de recursos finitos no processo de produção.
4.6 Malgrado o reconhecimento crescente da importância dos problemas relativos ao
consumo, ainda não houve uma compreensão plena de suas implicações. Alguns
economistas vêm questionando os conceitos tradicionais do crescimento econômico e
sublinhando a importância de que se persigam objetivos econômicos que levem
plenamente em conta o valor dos recursos naturais. Para que haja condições de
formular políticas internacionais e nacionais coerentes preciso
aumentar o
conhecimento acerca do papel do consumo relativamente ao crescimento econômico e
à dinâmica demográfica.

Objetivos

4.7 É preciso adotar medidas que atendam aos seguintes objetivos amplos:

(a) Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões ambientais e
atendam às necessidades básicas da humanidade;
(b) Desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se
implementar padrões de consumo mais sustentáveis.

Atividades
a)

Actividades reolacionadas a gerenciamento
Adoção de uma abordagem internacional para obter
padrões de consumo sustentáveis

4.8 Em princípio, os países devem orientar-se pelos seguintes objetivos básicos em
seus esforços para tratar da questão do consumo e dos estilos de vida no contexto de
meio ambiente e desenvolvimento:

(a) Todos os países devem empenhar-se na promoção de padrões sustentáveis de
consumo;
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(b) Os países desenvolvidos devem assumir a liderança na obtenção de padrões
sustentáveis de consumo;
(c) Em seu processo de desenvolvimento, os países em desenvolvimento devem
procurar atingir adrões sustentáveis de consumo, garantindo o atendimento das
necessidades básicas dos pobres e, ao mesmo tempo, evitando padrões insustentáveis,
especialmente os dos paises industrializados, geralmente considerados especialmente
nocivos ao meio ambiente, eficazes e dispendiosos. Isso exige um reforço do apoio
tecnológico e de outras formas de assistência por parte dos países industrializados.
4.9 No acompanhamento da implementação da Agenda 21, a apreciação do progresso
feito na obtenção de padrões sustentáveis de consumo deve receber alta prioridade.

b)

Dados e informações
Execução de pesquisas sobre o consumo

4.10 A fim dé apoiar essa estratégia ampla, os Governos e/ou institutos privados de
pesquisa responsáveis pela formulação de políticas, com o auxílio das organizações
regionais e internacionais que tratam de economia e meio ambiente, devem fazer um
esforço conjunto para:
(a) Expandir ou promover bancos de dados sobre a produção e o consumo e
desenvolver metodologias para analisá-los;
(b) Avaliar as conexões entre produção e consumo, meio ambiente, adaptação e
inovação tecnológicas, crescimento econômico e desenvolvimento, e fatores
demográficos;
(c) Examinar o impacto das alterações em curso sobre a estrutura das economias
industrias. modernas que venham abandonando o crescimento econômico com
elevado emprego de matérias-primas;
(d) Considerar de que modo as economias podem crescer e prosperar e, ao mesmo
tempo, reduzir o uso de energia e matéria-prima e a produção de materiais
nocivos;
(e) Identificar, em nível global, padrões equilibrados de consumo que a Terra tenha
condições de suportar a longo prazo;

Desenvolvimento de novos conceitos de
Crescimento econômico sustentável e prosperidade
4.11 Convém ainda considerar os atuais conceitos de crescimento econômico e a
necessidade de que se criem novos conceitos de riqueza e prosperidade, capazes de
permitir melhoria nos níveis de vida por meio de modificações nos estilos de vida que
sejam menos dependentes dos recursos finitos da Terra e mais harmônicos com sua
capacidade produtiva. Isso deve refletir-se na elaboração de novos sistemas de
contabilidade nacional e, em outros indicadores do desenvolvimento sustentável.
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c)

Cooperação o coordenção internacionais

4.12 Conquanto existam processos internacionais de análise dos fatores econômicos,
demográficos e de desenvolvimento, é necessário dedicar mais atenção às questões
relacionadas aos padrões de consumo e produção, ao meio ambiente e aos estilos de
vida sustentáveis.
4.13 No acompanhamento da implementação da Agenda 21 deve ser atribuída alta
prioridade ao exame do papel e do impacto dos padrões insustentáveis de produção
e consumo, bem como de suas relações com o desenvolvimento sustentável.

Financiamento e estimativa de custos
4.14 O Secretariado da Conferência estimou que a implementação deste programa
provavelmente não irá exigir novos recursos financeiros significativos.

B

Desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a
mudanças nos padrões insustentáveis de consumo.

Base para a ação
4.15 A fim de que se atinjam os objetivos de qualidade ambiental e desenvolvimento
sustentável será necessário eficiência na produção e mudanças nos padrões de
consumo para dar prioridade ao uso ótimo dos recursos e à redução do desperdício
ao mínimo. Em muitos casos, isso irá exigir uma reorientação dos atuais padrões de
produção e consumo, desenvolvidos pelas sociedades industriais e por sua vez
imitados em boa parte do mundo.
4.16 É possível progredir reforçando as tendências e orientações positivas que vêm
emergindo como parte integrante de um processo voltado para a concretização de
mudanças significativas nos padrões de consumo de indústrias, Governos, famílias e
indivíduos.
4.17 Nos anos vindouros os Governos, trabalhando em colaboração com as
instituições adequadas, devem procurar atender aos seguintes objetivos amplos:
a) Promover a eficiência dos processos de produção e reduzir o consumo perdulário
no processo de crescimento econômico, levando em conta as necessidades de
desenvolvimento dos países em desenvolvimento;
b) Desenvolver uma estrutura política interna que estimule a adoção de padrões de
produção e consumo mais sustentáveis;
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c) Reforçar, de um lado, valores que estimulem padrões de produção e consumo
sustentáveis; de outro, políticas que estimulem a transferência de tecnologias
ambientalmente saudáveis para os países em desenvolvimento.

Atividades
a)

Estímulo a uma maior eficiência no uso da energia e dos recursos

4.18 A redução do volume de energia e dos materiais utilizados por unidade na
produção de bens e serviços pode contribuir simultaneamente para a mitigação da
pressão ambiental e o aumento da produtividade e competitividade econômica e
industrial. Em decorrência, os Governos, em cooperação com a indústria, devem
intensificar os esforços para utilizar a energia e os recursos de modo economicamente
eficaz e ambientalmente saudável, como se segue:
(a) Com o estímulo à difusão das tecnologias ambientalmente saudáveis já existentes;
(b) Com a promoção da pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente
saudáveis;
(c) Com o auxílio aos países em desenvolvimento na utilização eficiente dessas
tecnologias e no desenvolvimento de tecnologias apropriadas a suas circunstâncias
específicas;
(d) Com o estímulo ao uso ambientalmente saudável das fontes de energia novas e
renováveis.
(e) Com o estímulo ao uso ambientalmente saudável e renovável dos recursos naturais
renováveis.

b)

Redução ao mínimo da gera ção de resíduos

4.19 Ao mesmo tempo, a sociedade precisa desenvolver formas eficazes de lidar com o
problerma da eliminação de um volume cada vez maior de resíduos. Os Governos,
juntamente com a

indústria, as famílias e o público em geral, devem envidar um

esforço conjunto para reduzir a geração de resíduos e de produtos descartados das
seguintes maneiras:
(a) Por meio do estímulo à reciclagem no nível dos processos industriais e do produto
consumido;
(b) Por meio da redução do desperdício na embalagem dos produtos;
(c) Por meio do estímulo à introdução de novos produtos ambientalmente saudáveis.
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c)

Auxílio a indivíduos e famílias na tomada de
decisões ambientalmente saudáveis de compra

4.20 O recente surgimento, em muitos países, de um público consumidor mais
consciente do ponto de vista ecológico, associado a um maior interesse, por parte de
algumas indústrias, em fornecer bens de consumo mais saudáveis ambientalmente,
constitui acontecimento significativo que deve ser estimulado. Os Governos e as
organizações internacionais, juntamente com o setor privado, devem desenvolver
critérios e metodologias de avaliação dos impactos sobre o meio ambiente e das
exigências de recursos durante a totalidade dos processos e ao longo de todo o ciclo de
vida dos produtos. Os resultados de tal avaliação devem ser transformados em
indicadores claros para informação dos consumidores e das pessoas em posição de
tomar decisões.
4.21 Os Governos, em cooperação com a indústria e outros grupos pertinentes, devem
estimular a expansão da rotulagem com indicações ecológicas e outros programas de
informação sobre produtos relacionados ao meio ambiente, a fim de auxiliar os
consumidores a fazer opções informadas.
4.22 Além disso, os Governos também devem estimular o surgimento de um público
consumidor informado e auxiliar indivíduos e famílias a fazer opções ambientalmente
informadas das seguintesc maneiras:
(a) Com a oferta de informações sobre as conseqüências das opções e comportamentos
de consumo, de modo a estimular a demanda e o uso de produtos ambientalmente
saudáveis;
(b) Com a conscientização dos consumidores acerca do impacto dos produtos sobre a
saúde e c meio ambiente por meio de uma legislação que proteja o consumidor e de
uma rotulagem com indicações ecológicas;
(c) Com o estímulo a determinados programas, expressamente voltados para os
interesses do consumidor, como a reciclagem e sistemas de depósito /restituição.

d)

Exercício da lideça por meio das aquisições pelos Governos

4.23 0s próprios Governos também desempenham um papel no consumo,
especialmente nos países onde o setor público ocupa uma posição preponderante na
economia, podendo exercer
considerável influência tanto sobre as decisões
empresariais como sobre as opiniões do público. Conseqüentemente, esses Governos
devem examinar as políticas de aquisição de suas agências e departamentos de modo
a aperfeiçoar, sempre que possível, o aspecto ecológico de suas políticas de aquisição,
sem prejuízo dos princípios do comércio internacional.
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c)

Desenvolvimento de uma política de preços smbientalmente saudável

4.24 Sem o estímulo dos preços e de indicações do mercado que deixem claro para
produtores
e consumidores, os custos ambientais do consumo de energia, de
matérias-primas e de recursos naturais, bem como da geração de resíduos, parece
improvável que, num futuro próximo, ocorram mudanças significativas nos padrões de
consumo e produção.
4.25 Com a utilização de instrumentos econômicos adequados, começou-se a influir
sobre o comportamento do consumidor. Esses instrumentos incluem encargos e
impostos ambientais, sistemas de depósito/restituição, etc. Tal processo deve ser
estimulado, à luz das condições específicas de cada país.

f)

Reforço dos valores que apoiem o consumo sustentável

4.26 Os Governos e as organizações do setor privado devem promover a adoção de
atitudes mais positivas em relação ao consumo sustentável por meio da educação, de
programas de esclarecimento do público e outros meios, como publicidade positiva de
produtos e serviços que utilizem tecnologias ambientalmente saudáveis ou estímulo a
padrões sustentáveis de produção e consumo. No exame da implementação da Agenda
21 deve-se atribuir a devida consideração á apreciação do progresso feito no
desenvolvimento dessas políticas e estratégias nacionais.

Meios de implementação
4.27 Este programa ocupa-se antes de mais nada das mudanças nos padrões
insustentáveis de consumo e produção e dos valores que estimulam padrões de
consumo e estilos de vida sustentáveis. Requer os esforços conjuntos de Governos,
consumidores e produtores. Especial atenção deve ser dedicada ao papel significativo
desempenhado pelas mulheres e famílias enquanto consumidores, bem como aos
impactos potenciais de seu poder aquisitivo combinado sobre a economia.
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CAPÍTULO 21 - MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL
2._________________________________________________________________________
DOS RESIDUOS SÓLIDOS E QUESTÕES
RELACIONADAS COM OS ESGOTOS

Introdução
21.1 O presente capítulo foi incorporado à Agenda 21 em cumprimento ao
disposto no parágrafo 3 da seção I da resolução 44/228 da Assembléia Geral,
no qual a Assembléia afirmou que a Conferência devia elaborar estratégias e
medidas para deter e inverter os efeitos da degradação do meio ambiente no
contexto da intensificação dos esforços nacionais e internacionais para
promover um desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável em todos
os países, e no parágrafo 12 g) da seção I da mesma resolução, no qual a
Assembléia afirmou que o manejo ambientalmente saudável dos resíduos se
encontrava entre as questões mais importantes para a manutenção da
qualidade do meio ambiente da Terra e, principalmente, para alcançar um
desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável em todos os países.
21.2
As áreas de programas incluídas no presente capítulo da Agenda 21
estão estreitamente relacionadas com as seguintes áreas de programas de
outros capítulos da Agenda 21:
(a) Proteção da qualidade e da oferta dos recursos de água doce: (capítulo 18);
(b) Promoção do desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos humanos
(capítulo 7);
(c) Proteção e promoção da salubridade (capítulo 6);
(d) Mudança dos padrões de consumo (capítulo 4).

21.3 Os resíduos sólidos, para os efeitos do presente capítulo, compreendem
todos os restos domésticos e resíduos não perigosos, tais como os resíduos
comerciais e institucionais, o lixo da rua e os entulhos de construção. Em
alguns países, o sistema de gestão dos resíduos sólidos também se ocupa dos
resíduos humanos, tais como excrementos, cinzas de incineradores, sedimentos
de fossas sépticas e de instalações de tratamento de esgoto. Se manifestarem
características perigosas, esses resíduos devem ser tratados como resíduos
perigosos.
21.4 O manejo ambientalmente saudável desses resíduos deve ir além do
simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados
e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os
padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na utilização do
conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade
única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente.
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21.5 Em conseqüência, a estrutura da ação necessária deve apoiar-se em uma
hierarquia de objetivos e centrar-se nas quatro principais áreas de programas
relacionadas com os resíduos, a saber: .
A: Redução ao mínimo dos resíduos;
B. Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente
saudáveis dos resíduos;
C. Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos
resíduos;
D. Ampliação do alcance dos serviços q u e s e ocupam dos resíduos.
21.6 Como a s quatro áreas de programas estão correlacionadas e se apoiam
mutuamente, devem estar integradás a fim d e constituir urna estrutura
ampla e ambientalmente saudável para o manejo dos resíduos sólidos
municipais.A combinação dé atividades e a importância que se dá a cada uma
dessas quatro áreas variarão segundo as condições sócio-económicas e fisicas
'locais, taxas de produção de, resíduos e a composição destes. Todos os setores
da sociedade devem participar e m todas as áreas de programas.

ÁREAS DE PROGRAMA
_________________________________________________________________________

A.

Redução ao mínimo dos resíduos Base para a ação

21.7 A existência de padrões de produção e consumo não sustentáveis está
aumentando a quantidade e variedade dos resíduos persistentes no meio ambiente em
um ritmo sem precedente. Essa tendência pode aumentar consideravelmente as
quantidades de resíduos produzidos até o fim do século e quadruplicá-los ou
quintuplicá-los até o ano 2025. Uma abordagem preventiva do manejo dos resíduos
centrada na transformação do estilo de vida e dos padrões de produção e consumo
oferece as maiores possibilidades de inverter o sentido das tendências atuais.

Objetivos
21.8 Os objetivos desta área são:
(a) Estabelecer ou reduzir, em um prazo acordado, a produção de resíduos destinados
o depósito definitivo, formulando objetivos baseados em peso, volume e
composição dos resíduos e promover a separação para facilitar a reciclagem e a
reutilização dos resíduos;
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(b) Reforçar os procedimentos para determinar a quantidade de resíduos e as
modificações em sua composição com o objetivo de formular políticas de
minimização dos resíduos, utilizando instrumentos econômicos ou de outro tipo
para promover modificações benéficas nos padrões de produção e consumo.
21.9 Os Governos, segundo sua capacidade e recursos disponíveis e com a cooperação
das Nações Unidas e de outras organizações pertinentes, quando apropriado, devem:
(a) Até o ano 2000, assegurar uma capacidade nacional, regional e internacional
suficiente para obter, processar e monitorar a informação sobre a tendência dos
resíduos e implementar políticas destinadas para sua redução ao mínimo;
(b) Até o ano 2000, estabelecer, em todos os países industrializados, programas para
estabilizar ou diminuir, caso seja praticável, a produção de resíduos destinados o
depósito definitivo, inclusive os resíduos "per capita" (nos casos em que este
conceito se aplica), no nível alcançado até essa data; os países em desenvolvimento
devem também trabalhar para alcançar esse objetivo sem comprometer suas
perspectivas de desenvolvimento;
(c) Aplicar até o ano 2000, em todos os países e, em particular, nos países
industrializados, programas para reduzir a produção de resíduos agroquímicos,
"conteiners" e materiais de embalagem que não cumpram as normas para
materiais perigosos.

Atividades
a)

Atividades relacionadas a manejo

21.10 Os Governos devem iniciar programas para manter a redução ao mínimo da
produção de resíduos. As organizações não-governamentais e os grupos de
consumidores devem ser estimulados a participar desses programas, que podem ser
elaborados com a cooperação das organizações internacionais, caso necessário. Esse
programas devem basear-se , sempre que possível, nas atividades atuais ou previstas e
devem:
( a ) Desenvolver e fortalecer as capacidades nacionais de pesquisa e elaboração de
tecnologias ambientalmente saudáveis, assim como adotar medidas para diminuir
os resíduos ao mínimo;
(b) Estabelecer incentivos para reduzir os padrões de produção e consumo não
sustentáveis;
(c) Desenvolver, quando necessário, planos nacionais para reduzir ao mínimo a
geração de resíduos como parte dos planos nacionais de desenvolvimento;
(d) Enfatizar as considerações sobre as possibilidade de reduzir ao mínimo o s
resíduos nos contratos de compras dentro do sistema das Nações Unidas.
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b)

Dados e informações

21.11 O monitoramento é um requisito essencial para acompanhar de perto as
mudanças na quantidade e -qualidade dos resíduos e sua conseqüências para a
saúde e o meio ambiente. Os Governos, com o apoio das organizações internacionais,
devem:
(a) Desenvolver e -aplicar metodologias para o monitoramento de resíduos no plano
nacional:
(b) Reunir e analisar dados, estabelecer objetivos nacionais e acompanhar os
progressos;
(c) Utilizar dados para avaliar se as políticas nacionais para os resíduos são
ambientalmente saudáveis e estabelecer bases para a ação corretiva;
(d) Introduzir informações nos sistemas de informação mundiais.

c)

Cooperação e coordenação internacionais e regionais

21.12 As Nações Unidas e as organizações intergovernamentais, com a colaboração
dos Governos, devem ajudar a promover a minimização dos resíduos facilitando um
maior intercâmbio de informação, conhecimentos técnicos-científicos e experiência. O
que se segue é uma lista não exaustiva das atividades específicas que podem ser
empreendidas:
(a) Identificar, desenvolver e harmonizar metodologias para monitorar a produção de
resíduo, transferir essas metodologias aos países;
(b) Identificar e ampliar as atividades das redes de informação existentes sobre
tecnologias limpias e minimização dos resíduos;
(c) Realizar avaliação periódica, cotejar e analisar os dados dos países e informar
sistematicamente, em um foro apropriado das Nações Unidas, aos países
interessados;
(d) Examinar a eficácia de todos os instrumentos de redução dos resíduos e
determinar os novos instrumentos que podem ser utilizados, assim como as
técnicas por meio das quais podem colocados em prática nos países. Devem-se
desenvolver diretrizes e códigos de conduta:
(e) Empreender pesquisas sobre os impactos social e econômico, entre os
consumidores, da redução ao mínimo dos resíduos.

Meios de implementação

CONSUMO SUSTENTÁVEL

87

a)

Financiamento e estimativa de cursos

21.13 A secretaria da Conferência sugere que os países industrializados considerem a
possibilidade de investir na redução ao mínimo dos resíduos o equivalente a
aproximadamente 1 por cento dos gastos de mane jo dos resíduos sólidos e depositos
de esgotos. Em ci£ras atuais, essa sama alcanéaria em torno de $6.5 bilhões de
dólares anuais, incluindo aproximadamente $1.8 bilhões de dólares para reduzir ao
mínimo os resíduos sólidos municipais.As somas reais devem ser determinadas pelas
autoridades municipais, provinciais e nacionais pertinentes, baseando-se nas
circunstâncias locais.

b)

Meios cientificos e tecnológicos

21.14 É necessário identificar e difundir amplamente tecnologias e procedimentos
adequados para reduzir ao mínimo os resíduos. Esse trabalho deve ser coordenado
pelos Governos, com a cooperação e colaboração de organizações não-governamentais,
instituições de pesquisa e organismos competentes das Nações Unidas e pode
compreender:
(a) Empreender um exame contínuo da eficácia de todos os instrumentos de redução
ao mínimo dos resíduos e identificar novos instrumentos que possam ser
por meio das quais esses instrumentos possam
utilizados, assim como técnicas
ser colocados em prática nos países. Devemse desenvolver diretrizes e códigos de
conduta;
(b) Promover a prevenção e a redução ao mínimo dos resíduos como objetivo principal
dos programas nacionais de manejo de resíduos;
(c) Promover o ensino público e uma gama de incentivos reguladores e não
reguladores para estimular a indústria a modificar o projeto dos produtos e
reduzir os resíduos procedentes dos processos industriais mediante o uso de
tecnologias de produção mais limpas e boas práticas administrativas, assim como
estimular a indústria e os consumidores a utilizar tipos de embalagens que
possam voltar a ser utilizados sem risco;
(d) Executar, de acordo com as capacidades nacionais, programas-pilotos e de
demonstração para otimizar os instrumentos de redução dos resíduos;
(e) Estabelecer procedimentos para o transporte, o armazenamento, a conservação e
o manejo adequados de produtos agrícolas, alimentos e outras mercadorias
perecíveis, a fim de reduzir as perdas desses produtos que conduzem à produção
de resíduos sólidos;

(f)

Facilitar a transferência de tecnologias de redução dos resíduos para a indústria,
principalmente nos países em desenvolvimento, e estabelecer normas nacionais
concretas para os efluentes e resíduos sólidos, levando em consideração, inter
alia, o consumo de matérias primas e energia.
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c)

Desenvolvimento dos recursos humanos

21.15 O desenvolvimento dos recursos humanos para a minimização dos resíduos
não deve se destinar apenas aos profissionais do setor de manejo dos resíduos, mas
também deve buscar o apoio dos cidadãos e da indústria. Os programas de
desenvolvimento dos recursos humanos devem ter por objetivo o conscientizar, educar
e informar os grupos interessados e o público em geral. Os países devem incorporar
aos currículos das escolas, quando apropriado, os princípios e práticas referentes á
prevenção e redução dos resíduos e material sobre os impactos dos resíduos sobre o
meio ambiente.
B.

Maximização ambientalmente saudável do reaproveitamento e
da reciclagem dos resíduos

Base para a ação

21.16 O esgotamento dos locais de despejo tradicionais, a aplicação de controles
ambientais mais estritos no depósito de resíduos e o aumento da quantidade de
resíduos de maior persistência, especialmente nos países industrializados,
contribuíram em conjunto para o rápido aumento dos custos dos serviços de
depósito dos resíduos. Esses custos podem duplicar ou triplicar até o final da
década. Algumas das práticas atuais de depósito ameaçam o meio ambiente. Na
medida em que se modifica a economia dos serviços de depósito de resíduos, a
reciclagem deles e a recuperação de recursos ficam cada dia mais rentáveis. Os
futuros programas de manejo de resíduos devem aproveitar ao máximo as
abordagens do controle de resíduos baseadas no rendimento dos recursos. Essas
atividades devem realizar-se em conjunto com programas de educação do público. É
importante que se identifiquem os mercados para os produtos procedentes de
materiais reaproveitados ao elaborar os programas de reutilizaçà, e reciclagem.

Objetivos

21.17 Os objetivos nesta área de programas são:

(a) Fortalecer e ampliar os sistemas nacionais de reutilização e reciclagem dos
resíduos;
(b) Criar, no sistema das Nações Unidas, um programa modelo para a reutilização e
reciclagem internas dos resíduos gerados, inclusive do papel;
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(c) Difundir informações, técnicas e instrumentos de política adequados para
estimular e operacionalizar os sistemas de reutilização e reciclagem de resíduos.
21.18 Os Governos, segundo sua capacidade e recursos disponíveis e com a
cooperação das Nações Unidas e de outras organizações pertinentes, quando
apropriado, devem:
(a) Até o ano 2000, promover capacidades financeira e tecnológicas suficientes nos
planos regional, nacional e local, quando apropriado, para implementar políticas
e açôes de reutilização e reciclagem dos resíduos;
(b) Ter, até o ano 2000 em todos os países industrializados e até o ano 2010 em
todos os paises em desenvolvimento, um programa nacional que inclua, na
medida do possível, metas para a reutilização e reciclagem eficazes dos resíduos.

Atividades
a)

Atividades de manejo

21.19 Os Governos, as instituições e as organizações não-governamentais, inclusive
grupos de consumidores, mulheres e jovens, em colaboração com os organismos
pertinentes do sistema das Nações Unidas, devem lançar programas para demonstrar
e tornar operacional a reutilização e reciclagem de um volume maior de resíduos.
Esses programas, sempre que possível, devem basearse em atividades já em curso ou
projetadas e:
(a) Desenvolver e fortalecer a capacidade nacional de reutilizar e reciclar uma
proporção de resíduos cada vez maior;
(b) Examinar e reformar as políticas nacionais para os resíduos, a fim de
proporcionar incentivos para a reutilização e reciclagem deles;
(c) Desenvolver e implementar planos nacionais para o manejo dos resíduos que
aproveitem a reutilização e reciclagem dos resíduos e dêem prioridade a elas;
(d) Modificar as normas vigentes ou as especificações de compra para evitar
discriminação em relação aos materiais reciclados, levando em consideração a
economia no consumo de energia e em matérias-primas;
(e) Desenvolver programas de conscientização e informação do público para promover
a utilização de produtos reciclados.

b) Dados e informações
21.20 A informação e pesquisa são necessárias para determinar formas vantajosas,
rentáveis e socialmente aceitáveis de reaproveitamento ou reciclagem de resíduos que
estejam adaptadas a cada paós. Por exemplo, as atividades de apoio empreendidas
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pelos Governos nacionais e locais em colaboração com as Nações Unidas e outras
organizações internacionais podem compreender:
(a) A realização de um amplo exame das opções e técnicas de reciclagem de todas as
formas de resíduos sólidos municipais. As políticas de reutilização e reciclagem
devem ser parte integrante dos programas nacionais e locais de manejo de
resíduos;
(b) A avaliação do alcance e dos métodos das atuais operações de reutilização e
reciclagem de resíduos e a identificação de formas para intensificá-las e apoiá-las;
(c) O aumento do financiamento de programas-pilotos de pesquisa com o fim de
testar diversas opções de reutilização e reciclagem de resíduos, entre elas, a
utilização de pequenas indústrias artesanais de reciclagem; a produção de adubo
orgânico; a irrigação com águas residuais tratadas; e a recuperação de energia a
partir dos resíduos;
(d) A produção de diretrizes e melhores condutas para a reutilização e reciclagem de
resíduos;
(e) A intensificação dos esforços para coletar, analisar e difundir informações
relevantes sobre a questão dos resíduos para grupos com atuação nessa área.
Podem-se oferecer bolsas especiais de pesquisa, concedidas por concurso, para
projetos de pesquisa inovadores sobre técnicas de reciclagem;
(f) A identificação de mercados potenciais para produtos reciclados.

c)

Cooperação e coordenação internacionais e regionais

21.21 Os Estados, por meio de cooperação bilateral e multilateral, inclusive com as
Nações Unidas e outras organizações internacionais pertinentes, quando apropriado,
devem:
(a) Examinar periodicamente em que medida os países reutilizam e reciclam seus
resíduos;
(b) Examinar a eficácia das técnicas e métodos de reutilização e reciclagem de
resíduos e estudar a maneira de aumentar sua aplicação nos países;
(c) Examinar e atualizar as diretrizes internacionais para a reutilização e reciclagem
segura de resíduos;
(d) Estabelecer programas adequados para apoiar indústrias de reutilização e
reciclagem de resíduos de comunidades pequenas nos países em desenvolvimento.

Meios de implementação
a)

Financiamento e estimativa de custos

21.22 O Secretariado da Conferência estimou que, se o equivalente a 1 por cento dos
gastos municipais de manejo de resíduos for dedicado a projetos de reutilização dos
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resíduos por meio de métodos seguros, os gastos mundiais para esse fim alcançarão
$8 bilhões de dólares. O Secretariado estima o custo total anual médio (1993-2000) da
implementação das atividades desta área de programas nos países em
desenvolvimento em cerca de $850 milhões de dólares, em termos concessionais ou de
doações. Estas são estimativas apenas indicativas e aproximadas, não revisadas pelos
Governos. Os custos reais e os termos financeiros, inclusive os não concessionais
dependerão, inter alia. das estratégias e programas específicos que os Governos
decidam adotar para a implementação.

b)

Meio científicos e tecnológicos

21.23 A transferência de tecnologia deve apoiar a reciclagem e a reutilização de
resíduos da seguinte forma:
(a) Incluir a transferência de tecnologias de reciclagem, tais como máquinas para o
reaproveitamento dos plásticos, cola e papel, nos programas de ajuda e cooperação
técnicas bilaterais e multilaterais;
(b) Desenvolver e melhorar as tecnologias existentes, especialmente as autóctones,
e facilitar sua transferência, no âmbito dos programas em curso de assistência
técnica regional e interregional;
(c) Facilitar a transferência de tecnologia de reutilização e reciclagem de resíduos.
21.24 Os incentivos para a reutilização e reciclagem de resíduos são numerosos.
Os países podem considerar as seguintes opções para incentivar a indústria, as
instituições, os estabelecimentos comerciais e os indivíduos a reciclar os resíduos,
ao invés de eliminá-los:
(a) Oferecer incentivos às autoridades locais e municipais que reciclam a máxima
proporção de seus resíduos;
(b) Proporcionar assistência técnica às atividades informais de reutilização e
reciclagem de resíduos;
(c) Empregar instrumentos econômicos e regulamentadores, inclusive incentivos
fiscais, para apoiar o princípio de que os que produzem resíduos devem pagar
por seu depósito;
(d) Prever as condições jurídicas e econômicas que conduzam o investimento
para a reutilização e reciclagem de resíduos;
(e) Implementar mecanismos específicos, tais como sistemas de depósito e
devolução, como incentivo para a reutilização e reciclagem;
(f) Promover a coleta em separado das partes recicláveis dos resíduos
domésticos;
(g) Proporcionar incentivos para aumentar a comercialidade dos resíduos
tecnicamente recicláveis;
(h) Estimular o uso de materiais recicláveis, principalmente embalagens, sempre
que possível;
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(i)

c)

Estimular o desenvolvimento
estabelecendo programas

de

mercados

para

produtos

reciclados

Desenvolvimento dos recursos humanos

21.25 Será necessário um treinamento para reorientar as práticas atuais de
manejo dos resíduos a fim de incluir a reutilização e a reciclagem deles. Os
Governos, em colaboração com as Nações Unidas e organizações internacionais e
regionais, devem tomar as medidas que constam da becuinte lista indicativa:
(a) Incluir nos programas de treinamento em serviço a reutilização e a reciclagem
de resíduos como parte integrante dos programas de cooperação técnica de
manejo urbano e desenvolvimento de infra-estrutura;
(b) Ampliar os programas de treinamento em abastecimento de água e
saneamento para incorporar técnicas e políticas de reutilização e reciclagem
de resíduos;
(c)
Incluir as vantagens e obrigações cívicas associadas a reutilização e
reciclagem de resíduos nos currículos escolares e nos cursos pertinentes de
educação geral;
(d) Estimular as organizações não-governamentais, as organizações comunitárias, os
programas de grupos de mulheres, de jovens e de interesse público, em
colaboração com as autoridades municipais locais, a mobilizar o apoio
comunitário para a reutilização e reciclagem de resíduos por meio de campanhas
centradas na comunidade.

d) Fortalecimento institucional
21.26 A fortalecimento institucional e técnica de apoio à reutilização e reciclagem de
um maior volume de resíduos deve centrar-se nas seguintes áreas:
(a) Por em prática políticas nacionais e incentivos para o manejo de resíduos;
(b) Possibilitar que as autoridades locais e municipais mobilizem o apoio da
comunidade para a reutilização e reciclagem de resíduos, interessando e prestando
assistência ao setor informal nas atividades de reutilização e reciclagem de
resíduos e planejando um manejo de resíduos que incorpore sistemas de
recuperação de recursos.
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C.

Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos
residuos

Base para a ação

21.27 Mesmo quando os resíduos são minimizados, algum resíduo sempre resta.
Mesmo depois de tratadas, todas as descargas de resíduos produzem algum impacto
residual no meio ambiente que as recebe. Conseqüentemente, existe uma margem
para melhorar as práticas de tratamento e depósito dos resíduos, como, por exemplo,
evitar a descarga de lamas residuais no mar. Nos países em desenvolvimento, esse
problema tem um caráter ainda mais fundamental: menos de 10 por cento dos
resíduos urbanos são objeto de algum tratamento e apenas em pequena proporção tal
tratamento responde a uma norma de qualidade aceitável. Deve-se conceder a devida
prioridade ao tratamento e depósito de matérias fecais devido à ameaça que
representam para a saúde humana.

Objetivos

21.28 O objetivo nesta área é tratar e depositar com segurança uma proporção
crescente dos resíduos gerados.

21.29 Os Governos, segundo sua capacidade e recursos disponíveis e com a
cooperação das Nações Unidas e outras organizações pertinentes, quando apropriado,
devem:
(a) Estabelecer, até o ano 2000, critérios de qualidade, objetivos e normas para o
tratamento e o depósito de resíduos baseados na natureza e capacidade de
assimilação do meio ambiente receptor;
(b) Estabelecer, até o ano 2000, capacidade suficiente para monitorar o impacto da
poluição relacionada aos resíduos e manter uma vigilância sistemática, inclusive
epidemiológica, quando apropriado;
(c) Tomar providências para que até o ano 1995, nos países industrializados, e 2005,
nos países em desenvolvimento, pelo menos 50 por cento do esgoto, das águas
residuais e dos resíduos sólidos sejam tratados ou eliminados em conformidade
com diretrizes nacionais ou internacionais de qualidade ambiental e sanitária;
(d) Depositar, até o ano 2025, todo o esgoto, águas residuais e resíduos sólidos de
acordo com diretrizes nacionais ou internacionais de qualidade ambiental.

Atividades
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a)

Atividades relacionadas a menejo

31.30 Os Governos, as instituições e as organizações não-governamentais, junto com
a indústria e em colaboração com as organizações pertinentes do sistema das
Nações Unidas, devem iniciar programas para melhorar o manejo e a redução da
poluição causada pelos resíduos. Sempre que possível, esses programas devem
basear-se em atividades já em curso ou projetadas e devem:
(a) Desenvolver e fortalecer a capacidade nacional de tratar os resíduos e depositá-los
com segurança;
(b) Examinar e reformar as políticas nacionais de manejo de resíduos para controlar a
poluição relacionada com os resíduos;
(c) Estimular os países a buscar soluções para o depósito dos resíduos dentro do
território soberano deles e no lugar mais próximo possível da fonte de origem que
seja compatível com o manejo ambientalmente saudável e eficiente. Em alguns
países, movimentos transfronteiriços asseguram o manejo ambientalmente
saudável e eficiente dos resíduos. Esse movimentos cumprem as convenções
pertinentes, inclusive as que se aplicam a zonas que não se encontram sob a
jurisdição nacional;
(d) Desenvolver planos de manejo dos resíduos de origem humana, dando a devida
atenção ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias apropriadas e à
disponibilidade de recursos para sua aplicação.

b)

Dados e inforções

21.31 Estabelecer normas e monitorar são dois elementos-chaves para assegurar o
controle da poluição devida aos resíduos.As seguintes atividades específicas são
indicativas dos tipos de medidas de apoio que podem ser tomadas por órgãos
internacionais, tais como o Centro das Nações Unidas para os Estabelecimentos
Humanos (Hábitat), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a
Organização Mundial da Saúde:
(a) Reunir e analisar provas científicas do impacto poluidor dos resíduos sobre o meio
ambiente com o objetivo de formular e difundir diretrizes e critérios científicos
recomendados para o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos;
(b) Recomendar normas de qualidade ambiental nacionais e locais, quando
apropriado, baseadas em critérios e diretrizes de caráter científico;
(c) Incluir nos programas e acordos de cooperação técnica o provimento de
equipamento de monitoramento e do treinamento necessário para sua utilização;
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(d) Estabelecer um serviço central de informação, com uma extensa rede regional,
nacional e local, para coletar e difundir informações sobre todos os aspectos do
manejo de resíduos, inclusive seu depósito em condições de segurança.

c)

Cooperação y coordenação internacionais e regionais

21.32 Os Estados, por meio da cooperação bilateral e multilateral, inclusive com as
Nações Unidas e outras organizações internacionais pertinentes, quando apropriado,
devem:
(a) Identificar, desenvolver e harmonizar metodologias e diretrizes de qualidade
ambiental e de saúde para a descarga e o depósito de resíduos em condições de
segurança;
(b) Examinar e acompanhar o desenvolvimento e difundir informação sobre a eficácia
das técnicas e abordagens para o depósito dos resíduos com segurança e sobre as
maneiras de apoiar sua aplicação nos países.

Meios de implementação
a)

Financiamento e estimativa de custos

21.33 Os programas de depósito de resíduos em condições de segurança concernem
tanto aos países desenvolvidos como aos países em desenvolvimento. Nos países
desenvolvidos, o foco está na melhoria das instalações para cumprir com critérios de
qualidade ambiental mais elevados, enquanto que nos países em desenvolvimento, é
preciso um investimento considerável para construir novas instalações de tratamento.
21.34 O Secretariado da I Conferência estimou o custo total anual médio (1993-2000)
da implementação das atividades deste programa nos países em desenvolvimento em
cerca de $15 bilhões de dólares, inclusive cerca de $3.4 bilhões de dólares a serem
providos pela comunidade internacional em termos concessionais ou de doações.
Estas são estimativas apenas indicativas e aproximadas, não revisadas pelos
Governos. Os custos reais e os termos financeiros, inclusive os não concessionais,
dependerão, inter alia, das estratégias e programas específicos que os Governos
decidam adotar para a implementação.

b)

Meios científicos e tecnológicos

21.35 As diretrizes científicas e as pesquisas sobre os diversos aspectos do controle da
poluição relacionada com os resíduos serão decisivas para alcançar os objetivos deste
programa. Os Governos, os municípios e as autoridades locais, com a devida
cooperação internacional, devem:
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(a) Preparar diretrizes e relatórios técnicos sobre questões, tais como a integração do
planejamento do uso das terras para estabelecimentos humanos com o depósito
dos resíduos, de normas e critérios de qualidade ambiental; das opções para o
tratamento e o depósito dos resíduos com segurança, do tratamento dos resíduos
industriais, e das operações de aterros sanitários;
(b) Empreender pesquisas sobre questões de importância crítica, tais como sistemas
de tratamento de resíduos líquidos de baixo custo e fácil manutenção, opções para
o depósito das lamas residuais em condições de segurança, tratamento dos
resíduos industriais e opções de tecnologias baratas e ambientalmente seguras de
depósito de resíduos;
(c) Transferir, em conformidade com os termos e as disposições do capítulo 34,
tecnologias sobre processos de tratamento dos resíduos industriais por intermédio
de programas de cooperação técnica bilaterais e multilaterais, e em cooperação
com as empresas e a indústria, inclusive as empresas grandes e transnacionais,
quando apropriado;
(d) Centrar as atividades na reabilitação, funcionamento e manutenção das
instalações existentes e na assistência técnica para o melhoramento das práticas e
técnicas de manutenção, seguidas pelo planejamento e construção de instalações
de tratamento de resíduos;
(e) Estabelecer programas para maximizar a separação na fonte e o depósito com
segurança dos componentes perigosos dos resíduos sólidos municipais;
(f) Assegurar que simultaneamente aos serviços de abastecimento de água existam
tanto serviços de coleta de resíduos como instalações de tratamento de resíduos e
que se façam investimentos para a criação desses serviços.

c)

Desenvolvimento dos recursos humanos

21.36 Será necessário treinamento afim de melhoraras práticas atuais de manejo de
resíduos para que incluam a coleta e o depósito dos resíduos com segurança. O que se
segue é uma lista indicativa de medidas que devem ser tomadas pelos Governos, em
colaboração com organismos internacionais:
(a) Oferecer treinamento formal e em serviço centrado no controle da poluição,
nas tecnologias de tratamento e depósito de resíduos e no funcionamento e
manutenção da infra-estrutura relativa aos resíduos. Devem-se estabelecer
também programas de intercâmbio de pessoal entre países;
(b) Empreender o treinamento necessário para o monitoramento e aplicação de
medidas de controle da poluição relacionada com os resíduos.

d)

Fotalecimento institucional

21.37 As reformas institucionais e o fortalecimento institucional e técnica serão
indispensáveis para que os países possam quantificar e mitigar a poluição
relacionada com os resíduos. As atividades para alcançar esse objetivo devem
compreender:
(a) A criação e o fortalecimento de órgãos independentes de controle do meio
ambiente nos planos nacional e local. As organizações internacionais e os
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doadores devem apoiar a capacitação de mão-de-obra especializada e o
provimento do equipamento necessário;
(b) A atribuição do mandato jurídico e da capacidade financeira necessários aos
organismos de controle da poluição para que cumpram eficazmente as suas
funções.
D.

Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam de resíduos

Base para a ação
21.38 Até o final do século, mais de 2 bilhões de pessoas não terão acesso aos
serviços sanitários básicos e estima-se que a metade da população urbana dos
países em desenvolvimento não contará com serviços adequados de depósito dos
resíduos sólidos. Não menos de 5,2 milhões de pessoas. entre elas 4 milhões de
crianças menores de cinco anos, morrem a cada ano devido a enfermidades
relacionadas com os resíduos. As conseqüências para a saúde são especialmente
graves no caso da população urbana pobre. As conseqüências de um manejo
pouco adequado para a saúde e o meio ambiente ultrapassam o âmbito dos
estabelecimentos carentes de serviços e se fazem sentir na contaminação e
poluição da água, da terra e do ar em zonas mais extensas. A ampliação e o
melhoramento dos serviços de coleta e depósito de resíduos com segurança são
decisivos para alcançar o controle dessa forma de contaminação.

Objetivos
21.39 O objetivo geral deste programa é prover toda a população de serviços de
coleta e depósito de resíduos ambientalmente seguros que protejam a saúde. Os
Governos, segundo sua capacidadee recursos disponíveis e com a cooperação das
Nações Unidas e de outras organizações pertinentes, quando apropriado, devem:
(a) Até o ano 2000, ter a capacidade técnica e financeira e os recursos humanos
necessários para proporcionar serviços de recolhimento de resíduos a altura de
suas necessidades;
(b) Até o ano 2025, oferecer a toda população urbana serviços adequados de
tratamento de resíduos;
(c) Até o ano 2025, assegurar que existam serviços de tratamento de resíduos para
toda a população urbana e serviços de saneamento ambiental para toda a
população rural.

Atividades
a)

Atividades relacionadas a manejo

21.40 Os Governos, segundo sua capacidade e recursos disponíveis e com a
cooperação das Nações Unidas e outras organizações pertinentes, quando apropriado,
devem:
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(a) Estabelecer mecanismos de financiamento para o desenvolvimento de serviços de
manejo de resíduos em zonas que careçam deles, inclusive maneiras adequadas de
geração de recursos;
(b) Aplicar o princípio de que "quem polui paga", quando apropriado, por meio do
estabelecimento de tarifas para o manejo dos resíduos que reflitam o custo de
prestar tal serviço e assegurar que quem produz resíduos pague a totalidade do
custo de seu depósito de forma segura para o meio ambiente;
(c) Estimular a institucionalização da participação das comunidades no planejamento
e implementação de procedimentos para o manejo de resíduos sólidos.

b) Dados e informações
21.41 Os Governos, em colaboração com as Nações Unidas e os organismos
internacionais, devem:
(a) Desenvolver e aplicar metodologias para o monitoramento de resíduos;
(b) Reunir e analisar dados para estabelecer metas e monitorar progressos;
(c) Introduzir informações em um sistema mundial de informação baseando-se nos
sistemas existentes;
(d) Intensificar as atividades das redes de informação existentes para difundir a
destinatários selecionados informação concreta sobre a aplicação de alternativas
novas e baratas de depósito dos residuos.

c)

Cooperação e coordenação internacionais e regionais

21.42 Existem muitos programas das Nações Unidas e bilaterais que têm por objetivo
proporcionar serviços de abastecimento de água e saneamento a quem carece deles. O
Conselho de Colaboração para o Abastecimento de Água Potável e o Saneamento
Ambiental, um foro mundial, ocupa-se atualmente em coordenar o desenvolvimento e
estimular a cooperação. Ainda assim, uma vez que aumenta cada vez mais a
população urbana pobre que carece destes serviços e tendo em vista a necessidade de
resolver o problema do depósito dos resíduos sólidos, é essencial dispor de
mecanismos adicionais para assegurar um rápido aumento da população atendida
pelos serviços urbanos de depósito dos resíduos. A comunidade internacional, em
geral, e determinados organismos das Nações Unidas, em particular, devem:
(a) Iniciar um programa sobre meio ambiente e infra-estrutura dos estabelecimentos
depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, com o objetivo de coordenar as atividades de todas as
organizações do sistema das Nações Unidas envolvidas nessa área e estabelecer
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um centro de difusão de informação sobre todas as questões relativas ao manejo
dos resíduos;
(b) Proceder a prestação de serviços de tratamento de resíduos para os que precisam
destes serviços e informar sistematicamente sobre os progressos alcançados;
(c) Examinar a eficácia das técnicas e abordagens para ampliar o alcance dos
serviços e encontrar formas inovadoras de acelerar o processo.

Meios de implementação
a)

Financiamento e estimativa de custos

21.43 O Secretariado da Conferência estimou o custo total anual médio (1993-2000)
da implementação das atividades deste programa em cerca de $7.5 bilhões de dólares,
inclusive cerca de $2.6 bilhões de dólares a serem providos pela comunidade
internacional em termos concessionais ou de doações. Estas são estimativas apenas
indicativas e aproximadas, não revisadas pelos Governos. Os custos reais e os termos
financeiros, inclusive os não concessionais, dependerão, inter alia, dás estratégias e
programas específicos que os Governos decidam adotar para a implementação.

b)

Meios cientificos y tecnológicos

21.44 Os Governos, as instituições e as organizações não-governamentais, em
colaboração com as organizações pertinentes do sistema das Nações Unidas, devem
iniciar programas em diferentes partes do mundo em desenvolvimento para
proporcionar serviços de tratamento de resíduos às populações que carecem destes
serviços. Sempre que possível, esses programas devem basear-se em atividades já em
curso ou projetadas e reorientá-las.

21.45 A expansão dos serviços de tratamento dos resíduos pode acelerar-se por meio
de mudanças na política nacional e local. Essas mudanças devem consistir em:
(a) Reconhecer e utilizar plenamente toda a gama de soluções de baixo custo para o
manejo dos resíduos, inclusive, quando oportuno, sua institucionalização e
incorporação a códigos de conduta e regulamentos;
(b) Atribuir grande prioridade à extensão dos serviços de manejo dos resíduos, quando
necessário e apropriado, a todos os estabelecimentos, independentemente da
situação jurídica deles, dando a devida importância à satisfação das necessidades
de depósito dos resíduos da população que carece de tais serviços, especialmente a
população urbana pobre;
(c) Integrar a prestação e a manutenção de serviços de manejo de resíduos com outros
serviços básicos, tais como o abastecimento de água e drenagem de águas pluviais.
21.46 Podem-se incentivar as atividades de pesquisa. Os países, em cooperação com
as organizações internacionais e as organizações não-governamentais pertinentes,
devem, por exemplo:
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(a) Encontrar soluções e equipamentos para o manejo em zonas de grande
concentração de população e em ilhas pequenas. Em particular, são necessários
sistemas apropriados de coleta e armazenamento dos resíduos domésticos e
métodos rentáveis e higiênicos de depósito de resíduos de origem humana;
(b) Preparar e difundir diretrizes, estudos de casos, análises de política geral e
relatórios técnicos sobre as soluções adequadas e as modalidades de prestação de
serviços para zonas de baixa renda onde estes não existam;
(c) Lançar campanhas para estimular a participação ativa da comunidade, fazendo
com que grupos de mulheres e jovens tomem parte no manejo dos resíduos, em
especial dos resíduos domésticos;
(d) Promover entre os países a transferência das tecnologias pertinentes, em especial
das voltadas para estabelecimentos de grande densidade.

c)

Desenvolvimento dos recursos humanos

21.47 As organizações internacionais, os Governos e as administrações locais, em
colaboração com organizações não-governamentais, devem proporcionar um
treinamento centrado nas opções de baixo custo de coleta e depósito dos resíduos, e
particularmente, nas técnicas necessárias para planejá-las e implantá-las. Nesse
treinamento podem ser incluídos programas de intercâmbio internacional de pessoal
entre os países em desenvolvimento. Deve-se prestar particular atenção ao
melhoramento da condição e dos conhecimentos práticos do pessoal administrativo
nos organismos de manejo dos resíduos.
21.48 Os melhoramentos das técnicas administrativas darão provavelmente os
melhores retornos em termos de aumento da eficácia dos serviços de manejo dos
resíduos. As Nações Unidas, asorganizações internacionais e as instituições
financeiras, em colaboração com os Governos nacionais e locais, devem desenvolver e
tornar operacionais sistemas de informação sobre manejo para a manutenção de
registros e de contas municipais e para a avaliação da eficácia e eficiência.

d)

Fortalecimento institucional

21.49 Os Governos, as instituições e as organizações não-governamentais, com a
colaboração dos organismos pertinentes do sistema das Nações Unidas, devem
desenvolver as capacidades para implementar programas de prestação de serviço de
coleta e depósito de resíduos para as populações que carecem desse serviço. Algumas
das atividades que devem ser realizadas nesta área são:
(a)

Estabelecer uma unidade especial, no âmbito dos atuais mecanismos
institucionais, encarregada de planejar e prestar serviços às comunidades pobres
que careçam deles, com o envolvimento e a participação delas;
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(b)
(c)

Revisar os códigos e regulamentos vigentes a fim de permitir a utilização de toda
a gama de tecnologias alternativas de depósito de resíduos a baixo custo;
Fomentar a capacidade institucional e desenvolver procedimentos para
empreender o planejamento e a prestação de serviços.
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CAPÍTULO 30 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DO
3._________________________________________________________________________
COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA

Introdução
30.1 O omércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais,
desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico e social de um
país. Um regime de políticas estáveis possibilita e estimula o comércio e a
indústria a funcionar de forma responsável e eficiente e a implementar políticas
de longo prazo. A prosperidade constante, objetivo fundamental do processo de
desenvolvimento, é principalmente o resultado das atividades do comércio e da
indústria. As empresas comerciais, grandes e pequenas, formais e informais,
proporcionam oportunidades importantes de intercâmbio, emprego e
subsistência. As oportunidades comerciais disponíveis para a mulher estão
contribuindo para ò desenvolvimento profissional dela, fortalecendo seu papel
econômico e transformando os sistemas sociais. O comércio e a indústria,
inclusive as empresas transnacionais, e suas organizações representativas
devem participar plenamente da implementação e avaliação das atividades
relacionadas com a Agenda 21.
30.2 As políticas e operações do comércio e da indústria, inclusive das
empresas transnacionais, podem desempenhar um papel importante na
redução do impacto sobre o uso dos recursos e o meio ambiente por meio de
processos de produção mais eficientes, estratégias preventivas, tecnologias e
procedimentos mais limpos de produção ao longo do ciclo de vida do produto,
assim minimizando ou evitando os resíduos. Inovações tecnológicas,
desenvolvimento, aplicações, transferências e os aspectos mais abrangentes da
parceria e da cooperação são, em larga medida, da competência do comércio e
da indústria. 30.30 comércio e a indústria, inclusive as empresas
transnacionais, devem reconhecer o manejo do meio ambiente como uma das
mais altas prioridades das empresas e fator determinante essencial do
desenvolvimento sustentável. Alguns dirigentes empresariais esclarecidos já
estão implementando políticas e programas de "manejo responsável" e vigilância
de produtos, fomentando a abertura e o diálogo com os empregados e o público
e realizando auditorias ambientais e avaliações de observância. Esses dirigentes
do comércio e da indústria, inclusive das empresas transnacionais, cada vez
mais tomam iniciativas voluntárias, promovendo e implementando autoregulamentações e responsabilidades maiores para assegurar que suas
atividades tenham impactos mínimos sobre a saúde humana e o meio
ambiente. Para isso contribuíram as regulamentações impostas em muitos
países e a crescente consciência dos consumidores e do público em geral, bem
como de dirigentes esclarecidos do comércio e da indústria, inclusive de
empresas transnacionais. Pode-se conseguir uma contribuição positiva cada vez
maior do comércio e da indústria, inclusive
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das empresas transnacionais, para o desenvolvimento sustentável mediante a
utilização de instrumentos econômicos como os mecanismos de livre mercado
em que os preços dé bens è serviços reflitam cada vez mais os custos
ambientais de seus insumos, produção, uso, reciclagem é eliminação, segundo
as condições concretas de cada país.
30.40 aperfeiçoamento dos sistemas de produção por meio de tecnologias e
processos que utilizem os recursos de maneira mais eficiente` e, ao mesmo
tempo, produzam menos resíduos - conseguindo mais com menos - constitui
um caminho importante na direção da sustentabilidadé do comércio : e da
indústria: Da mesma forma, 'é necessário encorajar e estimular a inventividade,
a competitividade e as iniciativas voluntárias para estimular opções mais
variadas, eficientes e efetivas. Para responder a esses requisitos importantes e
fortalecer ainda mais o papel do comércio e da indústria, inclusive das
empresas transnacionais, prqpõem-se os dois programas seguintes.

ÁREAS DE PROGRAMA
_________________________________________________________________________

A.

Promoção de uma produção mais limpa Base para a ação

30.5 Reconhece-se cada vez mais que a produção, a tecnologia e o manejo que
utilizam recursos de maneira ineficiente criam resíduos que não são reutilizados,
despejam dejetos que causam impactos adversos à saúde humana e o meio ambiente e
fabricam produtos que, quando usados, provocam mais impactos e são dificeis de
reciclar, precisam ser substituídos por tecnologias, sistemas de engenharia e práticas
de manejo boas e conhecimentos técnico-científicos que reduzam ao mínimo os
resíduos ao longo do ciclo de vida do produto. Como resultado, haverá uma melhora
da competitividade geral da empresa. Na Conferência sobre Desenvolvimento
Industrial Ecologicamente Sustentável, organizada em nível ministerial pela ONUDI e
realizada em Copenhague em outubro de 1991, reconheceu-se a necessidade de uma
transição em direção de políticas de produção mais limpas1.

Objetivos
30.6 Os Governos, as empresas e as indústrias, inclusive as empresas transnacionais,
devemde aumentar a eficiência da utilização de recursos, inclusive com o aumento da
reutihzaçào e
reciclagem de resíduos, e reduzir a quantidade de despejo de resíduos por unidade de
produto econômico.
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Atividades

30.7 Os Governos, o comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais,
devem fortalecer as parcerias para implementar os princípios e critérios do
desenvolvimento sustentável.
30.8 Os Governos devem identificar e implementar uma combinação adequada de
instrumentos econômicos e medidas regulamentadoras, tais como leis, legislações e
normas, em consulta com o comércio e a indústria, inclusive as empresas
transnacionais, que irão promover o uso de sistemas de produção mais limpos, com
especial consideração pelas empresas pequenas e médias. Devem-se estimular
também as iniciativas privadas voluntárias.
30.9 Os Governos, o comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais, as
instituições acadêmicas e as organizações internacionais, devem trabalhar pelo
desenvolvimento e implementação de conceitos e metodologias que permitam
incorporar os custos ambientais nos mecanismos de contabilidade e fixação de preços.
30.10 O comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais, devem ser
estimulados a:
(a) Informar anualmente sobre seus resultados ambientais, bem como sobre seu uso
de energia e recursos naturais;
(b) Adotar códigos de conduta que promovam as melhores práticas ambientais, tais
como a Carta das Empresas para um Desenvolvimento Sustentável, da Câmara de
Comércio Internacional, e a iniciativa de manejo responsável da indústria química,
e informar sobre sua implementação;
30.11 Os Governos devem promover a cooperação tecnológica e de kwow-how entre
empresas, abrangendo identificação, avaliação, pesquisa e desenvolvimento, manejo,
marketing e aplicação de produção mais limpa.
30.12 A indústria deve incorporar políticas de produção mais limpa em suas
operações e investimentos, levando também em consideração sua influência sobre
fornecedores e consumidores.
30.13 As associações industriais è comerciais devem cooperar com trabalhadores e
sindicatos para melhorar constantemente os conhecimentos e as habilidades
necessárias para implementar operações de desenvolvimento sustentável.
30.14 As associações industriais e comerciais devem estimular empresas a
empreender programas para aumentar a consciência e a responsabilidade ambientais
em todos os níveis, para fazer com que essas empresas se dediquem à tarefa de
melhorar a performance ambiental com base em práticas de manejo
internacionalmente aceitas.
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30.15 As organizações internacionais devem aumentar as atividades de ensino,
treinamento e conscientizaÇão relacionadas com uma produção mais limpa, em
colaboração com a indústria, as instituições acadêmicas e autoridades nacionais e
locais pertinentes.
30.16 As organizações internacionais e não-governamentais, inclusive as associações
comerciais e científicas, devem fortalecer a difusão de informação sobre produção mais
limpa mediante a ampliação das bancos de dados existentes, tais como o Centro
Internacional de Informação sobre Tecnologias Limpas (ICPIC) do PNUMA, o Banco de
Informação Industrial e Tecnológica (INTIB) da ONUDI e o Escritório Internacional
para o Meio Ambiente (1E13) da CCI, bem como forjar redes de sistemas nacionais e
internacionais de informação.

B.

Promoção da responsabilidade empresarial

Base para a ação
30.17 O espírito empresarial é uma das forças impulsoras mais importantes das
inovações, aumentando a eficiência do mercado e respondendo a desafios e
oportunidades. Os empresários pequenos e médios, em particular, desempenham um
papel muito importante no desenvolvimento social e econômico de um país. Com
freqüência, eles constituem o meio principal de desenvolvimento rural, pois aumentam
o emprego não-agrícola e proporcionam à mulher condições para melhorar de vida. Os
empresários responsáveis podem desempenhar um papel importante na utilização
mais eficiente dos recursos, na redução dos riscos e perigos, na minimização dos
resíduos e na preservação da qualidade do meio ambiente.

Objetivos
30.18 Propõem-se os seguintes objetivos:
(a) Estimular o conceito de vigilância no manejo e utilização dos recursos naturais
pelos empresários;
(b) Aumentar o número de empresários cujas empresas apoiem e implementem
políticas de desenvolvimento sustentável.

Atividades
30.19 Os Governos devem estimular o estabelecimento e as operações de empresas
gerenciadas de maneira sustentável. Será preciso aplicar medidas reguladoras,
oferecer incentivos econômicos e modernizar os procedimentos administrativos para
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assegurar o máximo de eficiência ao tratar dos pedidos de aprovação, a fim de facilitar
as decisões sobre investimentos, a assessoria e o auxílio com informação, o apoio de
infra-estrutura e as responsabilidades de vigilância.
30.20 Os Governos devem estimular, em cooperação com o setor privado, o
estabelecimento de fundos de capital de risco para projetos e programas de
desenvolvimento sustentável.
30.21 Em colaboração com o comércio, a indústria, as instituições acadêmicas e as
organizações internacionais, os Governos devem apoiar o treinamento em aspectos
ambientais do gerenciamento empresarial. Deve-se dar atenção também a programas
de aprendizagem para jovens.
30.22 Devem-se estimular o comércio e a indústria, inclusive as empresas
transnacionais, a estabelecer políticas empresariais mundiais de desenvolvimento
sustentável, a colocar tecnologias ambientalmente saudáveis à disposição das filiais
situadas em países em desenvolvimento que pertençam substancialmente à empresa
matriz, sem custos externos adicionais, a estimular as filiais no exterior para que
modifiquem os procedimentos a fim de refletir as condições ecológicas locais e a
compartilhar experiências com as autoridades locais, Governos e organizações
internacionais.
30.23 As grandes empresas comerciais e industriais, inclusive as empresas
transnacionais, devem considerar a possibilidade de estabelecer programas de
parceria com as pequenas e médias empresas para ajudar a facilitar o intercâmbio de
experiências em gerenciamento, desenvolvimento de mercados e conhecimento
técnico-científico tecnológico, quando apropriado, com a assistência de organizações
internacionais.
30.24 O comércio e a indústria devem estabelecer conselhos nacionais para o
desenvolvimento sustentável e ajudar a promover as atividades empresariais nos
setores formal e informal. Deve-se facilitar a participação de mulheres empresárias.
30.25 O comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais, devem
aumentar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientalmente saudáveis e de
sistemas de manejo ambiental, em colaboração com instituições acadêmicas,
científicas e de engenharia, utilizando os conhecimentos autóctones, quando
apropriado.
30.26 O comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais, devem
assegurar um manejo responsável e ético de produtos e processos do ponto de vista da
saúde, da segurança e do meio ambiente. Para tanto, o comércio e a indústria devem
aumentar a auto-regulamentação, orientados por códigos, regulamentos e iniciativas
apropriados, integrados em todos os elementos do planejamento comercial e da
tomada de decisões, e fomentando a abertura e o diálogo com os empregados e o
público.
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30.27 As instituições de ajuda financeira multilaterais e bilaterais devem continuar a
estimular e apoiar os pequenos e médios empresários comprometidos com atividades
de desenvolvimento sustentável.
30.28 As organizações e órgãos das Nações Unidas devem melhorar os mecanismos
relativos às contribuições do comércio e da indústria e aos processos de formulação de
políticas e estratégias, para assegurar o fortalecimento dos aspectos ambientais nos
investimentos estrangeiros.
30.29 As organizações internacionais devem aumentar seu apoio a pesquisa e
desenvolvimento para melhorar os requisitos tecnológicos e gerenciais para o
desenvolvimento sustentável, em particular para as empresas pequenas e médias dos
países em desenvolvimento.

Meios de implementação

Financiamiento e estimativa de custos

30.30 As atividades incluídas nesta área de programas constituem principalmente
mudanças na orientação das atividades existentes e não se espera que os custos
adicionais sejam significativos. O custo das atividades de Governos e organizações
internacionais já está incluído em outras áreas de programas.
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RELATÓRIO DO SECRETÁRIO GERAL PARA
1._________________________________________________________________________
A SEXTA SESSÃO DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I. Histórico

1. No ano de 1985, a Assembléia Geral adotou as Diretrizes das Nações Unidas para a
Proteção do Consumidor por meio da Resolução 39/248 de 9 de abril de 1985. As
diretrizes constituem um arcabouço de uma política global destacando o que os
governos podem fazer a fim de promover a proteção do consumidor em áreas como
segurança, interesses econômicos dos consumidores, qualidade e distribuição de
mercadorias e serviços, educação e informação do consumidor, e a reparação.
2. As diretrizes fornecem um conjunto de objetivos básicos reconhecidos
internacionalmente e foram elaboradas especialmente para que os governos de países
em desenvolvimento e nações recém-independentes pudessem usar na formulação e
fortalecimento de suas políticas e legislação de proteção do consumidor. As diretrizes
foram adotadas "reconhecendo que os consumidores freqüentemente encontram
desequilibrios em termos econômicos, níveis educacionais e poder de barganha, e
levando em consideração que os consumidores devem ter o direito de acesso aos
produtos não-perigosos, bem como a importância de promover o desenvolvimento
econômicosocial justo, eqüitativo e sustentável." (1)
3. Mais recentemente, tem sido dispensada maior atenção à relação entre os padrões
de consumo e a proteção ambiental, o que inclui discussões a respeito da necessidade
de alterar os padrões de consumo e produção para promover o desenvolvimento
sustentável. A Agenda 21, adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, possui um capítulo sobre "Mudanças nos Padrões de
Consumo". Como parte da implementação da Agenda 21, a Comissão de
Desenvolvimento Sustentável estabeleceu, em 1995, um Programa Internacional de
Trabalho sobre "Mudanças nos Padrões de Consumo e Produção:"
4. Em 1995, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável também recomendou que as
diretrizes de proteção do consumidor fossem expandidas para incluir diretrizes sobre
padrões de consumo sustentável. (2) No mesmo ano, o Conselho Econômico e Social
da ONU (ECOSOC), por meio da Resolução 1995/53, solicitou que o Secretário Geral
elaborasse diretrizes na área de padrões de consumo sustentável.
5. Em 1997, o ECOSOC, através da Resolução 1997/53, recebeu de bom grado
várias iniciativas das Nações Unidas, juntamente com organizações internacionais
consumidores, doadores e governos anfitriões, e convocou conferências regionais
proteção do consumidor a fim de promover a implementação das diretrizes e iniciar
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processo de revisão das diretrizes para sua extensão no campo do padrão de consumo
sustentável e outras áreas possíveis.
6. O Conselho também solicitou que o Secretário Geral continuasse a trabalhar na
elaboração de diretrizes sobre padrões de consumo sustentável através da convocação
de encontros interregionais de especialistas em colaboração com os governos
interessados. A Organização Não Governamental Consumers International e outras
entidades ativas nesse campo, levaram em consideração as recomendações emanadas
das conferências regionais sobre proteção do consumidor. O Conselho recomendou
que o encontro inter-regional de especialistas elaborasse recomendações específicas
sobre diretrizes de padrões de consumo sustentável a serem submetidas ao Conselho
na sua sessão substantiva em 1998, através da Comissão de Desenvolvimento
Sustentável, na sua sexta sessão.
7. Em atendimento ao pedido do Conselho, um encontro inter-regional de
especialistas sobre proteção do consumidor e consumo sustentável foi organizado em
São Paulo, Brasil, entre 28 e 30 de janeiro de 1998. A reunião foi organizada pelo
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU em conjunto com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com o apoio do Parlamento
Latino Americano. A pedido da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e o
ECOSOC, a Consumers International prestou assistência nas preparações
substantivas para a reunião, considerando as recomendações de conferências
regionais de proteção do consumidor.

II. Desenvolvimento e Implementação das Diretrizes
8. Em muitos países, em anos recentes, tem havido um aumento do interesse na
questão da proteção do consumidor, e os governos e grupos de consumidores têm
procurado obter informações sobre as idéias e experiências de outros países. As
diretrizes de proteção do consumidor das Nações Unidas, baseadas nas experiências
de muitos países, em desenvolvimento ou desenvolvidos, foram úteis aos governos na
identificação de prioridades. O crescimento econômico em alguns países, a
liberalização do mercado em muitos países, as reformas políticas democráticas e o
fortalecimento da sociedade civil têm contribuído para aumentar o interesse na
proteção do consumidor. Em atendimento aos pedidos do ECOSOC, dois relatórios
analisaram o progresso alcançado na implementações das diretrizes desde 1985. (3)
9. As Diretrizes foram elaboradas em atendimento ao crescente interesse internacional
na proteção do consumidor e contribuíram para o crescimento desse interesse. Na
África, na época da adoção das Diretrizes em 1985, organizações de consumidores
haviam sido estabelecidas em quatro países. Atualmente, há mais de 80 organizações
de consumidores em mais de 40 países africanos. Os direitos dos consumidores são
reconhecidos legalmente em 18 países da América Latina e do Caribe, _ e em sete
desses países, esses direitos são incluídos também nas suas constituições. Na
América Central, quatro países criaram ou fortaleceram normas legais nessa área em
anos recentes.
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10. Embora a maioria dos países desenvolvidos possuam arcabouços institucionais e
regulatórios na área da política de consumidores, que geralmente cobrem os elementos
básicos das Diretrizes, elas têm sido utilizadas como uma referência para a revisão e
análise da política de proteção do consumidor em vários desses países.
11. Com o progressivo reconhecimento da relação entre os padrões de consumo e a
sustentabilidade do meio ambiente, muitos governos e organizações de consumidores
concentraram seus esforços na extensão das políticas e programas de proteção do
consumidor a fim de abranger os tópicos de consumo sustentável e proteção
ambiental.
12. O presente documento, baseado no trabalho do Encontro Inter-Regional de
Especialistas sobre Proteção do Consumidor e Consumo Sustentável, realizado em São
Paulo, entre 28 e 30 de janeiro de 1998, foi elaborado a fim de assistir a Comissão de
Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Econômico e Social na sua consideração da
expansão das Diretrizes para a Proteção do Consumidor para incluir as diretrizes
relativas a padrões de consumo sustentável.
13. O relatório do Coordenador do Encontro Inter-Regional de Especialistas na
Proteção do Consumidor e o Consumo Sustentável está incluído no anexo ao presente
relatório.
NOTAS

1. A/RES/39/285 de 9 de abril de 1985, parágrafo 1.
2. Commission on Sustainable Development Report on the Third Session, E/1995/32,
para. 45. section D.
3. Cf E/1995/70 e E/1997/61.
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RELATÓRIO DO COORDENADORES DA
2._________________________________________________________________________
REUNIÃO INTER-REGIONAL DO GRUPO DE
ESPECIALISTAEM PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E CONSUMO SUSTENTÁVEL

I. Organização da Reunião

14. De acordo com a Resolução ECOSOC 1997/53, o Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais, com a cooperação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de
São Paulo, promoveu a Reunião Inter-Regional do Grupo de Especialistas em Proteção
do Consumidor e Consumo Sustentável em São Paulo, Brasil, nos dias 28 a 30 de
janeiro de 1998. Aproximadamente 50 pessoas participaram da reunião, incluindo
representantes de governos, organizações de consumidores, empresas e indcestrias,
acadêmicos, organizações não-governamentais, e organizações internacionais.
15. Os presidentes da mesa da Reunião do Grupo de Especialistas foram o
Embaixador Celso Amorün, Representante Permanente do Brasil nas Nações Unidas, e
o Sr. Fábio Feldmann, Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
16. O trabalho da Reunião do Grupo de Especialistas, conduzido em sessões plenárias
e grupos de trabalho, baseou-se num relatório base preparado para a reunião pela
Divisão de Desenvolvimento Sustentável, incluindo propostas de novas diretrizes
preparadas pela organização Consumers International baseadas em consultas
regionais extensivas. Durante a reunião, propostas adicionais foram apresentadas e
analisadas.
17. A Reunião do Grupo de Especialistas não procurou atingir um consenso sobre o
texto detalhado de novas diretrizes, mas identificou temas relacionados ao consumo
sustentável a serem incorporados na política de proteção do consumidor, e nas
recomendações a respeito de como esses temas devem ser efetivamente tratados.
18. A Reunião do Grupo de Especialistas enfocou temas relacionados com o consumo
sustentável. A reunião não analisou nem revisou o texto existente das diretrizes nem
considerou outras áreas em que essas diretrizes pudessem ser ampliadas. Em alguns
casos, porém, ficou claro que o consumo sustentável pode ser melhor incorporado nas
diretrizes acrescentando-se palavras adicionais em parágrafos existentes, sem contudo
inserir mudanças (além dessas palavras) no texto existente.
19. O presente relatório, incluindo as conclusões gerais da reunião e propostas de
novos elementos de diretrizes de consumo sustentável, representam o resumo, pelos
presidentes da mesa, do trabalho da reunião.

II. Conclusões Gerais da Reunião
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20. O consumo sustentável é uma parte essencial do Desenvolvimento Sustentável e
está intimamente ligado à produção sustentável. A produção sustentável está
relacionada com o fornecimento de produtos e serviços, enfoca o impacto econômico,
social e ambiental dos processos de produção, enquanto o consumo sustentável está
relacionado com a demanda, enfoca as escolhas, pelos consumidores, de bens e
serviços, por exemplo: alimentação, habilitação, roupa, mobilidade e lazer, a fim de
satisfazer as necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida.
21. Medidas para promover o consumo sustentável afetam não só os produtos e
serviços utilizados diretamente pelos consumidores, mas também a energia e
materiais consumidos nos processos de produção e os resíduos gerados durante o
ciclo de vida do produto, desde a extração das matérias primas até a disposição final
ou reutilização.
22. Ao promover o consumo sustentável, os governos devem agir em conjunto com
todos os membros da sociedade. Devem prestar atenção especial ao papel significativo
desempenhado pelas mulheres e os núcleos residenciais ("households") como
consumidores. Os governos devem apoiar ativamente organizações de consumidores e
outras organizações da sociedade civil na promoção do consumo sustentável.
23. A fim de aprimorar o consumo sustentável, é crucial a promoção da participação
do público na determinação das políticas para a gestão e uso dos recursos naturais
essenciais para atender às necessidades básicas, em particular, a água doce, a terra e
os recursos do oceano.
24. O consumo sustentável exige que os consumidores, comunidades, empresas e
organizações da sociedade civil sejam conscientizados dos efeitos ambientais
potenciais relativos a produtos e serviços, incluindo o impacto local e global.
Informações, infra-estrutura e recursos devem ser colocados à disposição de
consumidores que queiram alterar seus padrões de consumo.
25. Para dar mais poderes ao consumidor é necessário que ele possa fazer uma
escolha informada, bem como mecanismos preventivos e indenizatórios em casos de
violações.
26. Como foi indicado no parágrafo 8 das Diretrizes, ao se aplicar quaisquer
procedimentos ou regulamentos de proteção do consumidor, incluindo o consumo
sustentável, deve ser dada atenção especial a fim de assegurar que os regulamentos
não se tornem obstáculos ao comércio internacional, e que sejam consistente para
com as obrigações de comércio internacional.
27. Reconhecendo que a principal causa da contínua deterioração do meio ambiente
global é o padrão insustentável de consumo e produção, particularmente nos países
industrializados, os governos devem cooperar para alterar os padrões do consumo ao
nível global. Nesse sentido, devem ser orientados pelo princípio das responsabilidades
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comuns mas diferenciadas e a divisão eqüitativa entre a população mundial dos
recursos ambientais e a capacidade do meio ambiente de absorver resíduos.
28. Os países desenvolvidos devem apoiar os países em desenvolvimento na promoção
do desenvolvimento e consumo sustentáveis, especialmente através de assistência
financeira, transferência de tecnologias ambientalmente sustentáveis, apoio à
pesquisa local e o desenvolvimento de capacitações locais, bem como melhores
acessos aos mercados.
29. Os governos devem cumprir suas obrigações nos acordos ambientais
internacionais, incluindo o Protocolo de Montreal, a Convenção de Mudança do Clima,
a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21.
30. Um mecanismo de análise e revisão dessas Diretrizes deve ser estabelecido, sob a
égide das Nações Unidas, a fim de avaliar o progresso da sua implementação pelos
Estados-membros Tais Diretrizes devem ser revisadas quando for necessário. O
Secretário Geral deve emitir relatórios regularmente sobre o estado de sua
implementação. Assistência técnica deve ser disponibilizada para os países que podem
encontrar dificuldades em colher e processar os dados necessários.
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DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
3._________________________________________________________________________
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COM A
PROPOSTA DE NOVOS ELEMENTOS SOBRE
CONSUMO SUSTENTÁVEL

Observação: O texto apresentado a seguir consiste de Diretrizes das Nações
Unidas da Proteção do Consumidor de 1985, com os acréscimos em negrito
propostos com base no trabalho do Reunião do Grupo de Especialistas de
Proteção do Consumidor e Consumo Sustentável. Os ncemeros dos parágrafos
originais das Diretrizes foram mantidos para referência.

I. Objetivos

1. Considerando os interesses e necessidades dos consumidores de todos os países,
especialmente aqueles em desenvolvimento, reconhecendo que os consumidores
freqüentemente estão sujeitos a desequilibrios econômicos, de níveis educacionais e de
poder de barganha e, considerando que os consumidores devem ter o direito de acesso
a produtos não perigosos, bem como o direito de promover o desenvolvimento
econômico e social e a proteção ambiental de forma justa e eqüitativa, essas diretrizes
de proteção do consumidor têm os seguintes objetivos:
(a)

Auxiliar países em alcançar ou manter a proteção adequada da sua população
como consumidores;

(b)

Facilitar os padrões de produção e distribuição que respondam às necessidades e
desejos dos consumidores;

(c)

Estimular um alto grau de conduta ética daqueles envolvidos na produção e
distribuição de bens e serviços aos consumidores;

(d) Auxiliar países em coibir práticas comerciais abusivas por todas as empresas em
níveis nacionais e internacionais, práticas essas que afetam os consumidores
adversamente;
(e) Facilitar o desenvolvimento de grupos de consumidores independentes;
(f) Promover a cooperação internacional na área de proteção do consumidor;
(g) Estimular o desenvolvimento de condições de mercado que ofereçam aos
consumidores uma escolha maior com preços menores.
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II. Princípios Gerais
2. Os governos devem desenvolver ou manter uma política firme de proteção do
consumidor, considerando as diretrizes estabelecidas a seguir e os acordos
internacionais, tais como aqueles relacionados com o desenvolvimento
sustentável. Agindo assim, cada governo deve estabelecer suas próprias prioridades e
objetivos delineados em cronogramas específicos para a proteção do consumidor
de acordo com as circunstâncias econômicas, sociais e ambientais do país e as
necessidades da sua população, considerando os custos e beneficios das medidas
propostas.
3. As necessidades legítimas que devem ser atendidas pelas diretrizes são as
seguintes:
(a) A proteção de consumidores contra perigos relacionados com saúde e segurança;
(b) A promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores;
(c) O acesso dos consumidores às informações adequadas que lhes permitam fazer
escolhas informadas de acordo com os desejos e necessidades individuais;
(d) Educação do consumidor;
(e) Disponibilidade de reparação efetiva;
(f) A liberdade de formar grupos de consumidores e outros grupos ou organizações
relevantes e a oportunidade dessas organizações de apresentar seus pontos de vista
na tomada de decisões que lhes afetam;
(g) A promoção de padrões de consumo sustentável.
4. Os governos devem fornecer e manter a infra-estrutura adequada para desenvolver,
implementar e monitorar as Políticas de proteção do consumidor. Atenção especial
deve ser dada a fim de assegurar que as medidas de proteção do consumidor sejam
implementadas para o beneficio de todos os setores da população, especialmente a
população rural.
5. Todas as empresas devem obedecer às leis e regulamentos relevantes dos países em
que fazem negócios. Devem, outrossim, agir em conformidade com as provisões
pertinentes relativas a padrões internacionais de proteção do consumidor
estabelecidos pelas autoridades do país em questão. (Daqui em diante as referências
aos padrões internacionais nas diretrizes devem ser interpretadas no contexto deste
parágrafo.)

CONSUMO SUSTENTÁVEL

116

6. O papel positivo em potencial das universidades e empresas particulares ou
públicas na área de pesquisas deve ser considerado ao se desenvolver políticas de
proteção do consumidor.

III. Diretrizes

7. As seguintes diretrizes devem ser aplicadas às mercadorias e serviços locais bem
como às importações.

8. Ao aplicar quaisquer procedimentos ou regulamentos de proteção do consumidor,
atenção adequada deve ser dada a fim de assegurar que eles não se tornem obstáculos
ao comércio internacional e que sejam consistentes com as obrigações de comércio
internacional.

A SEGURANÇA FÍSICA
A._________________________________________________________________________

9. Os governos devem adotar ou estimular a adoção de medidas apropriadas,
incluindo sistemas legais, regulamentos de segurança, padrões nacionais e
internacionais, padrões voluntários e a manutenção de registros de segurança.
10. Políticas apropriadas devem assegurar que os produtos dos fabricantes sejam
seguros para sua utilização pretendida ou previsível. As entidades responsáveis em
levar produtos ao mercado, especialmente fornecedores, exportadores, importadores,
varejistas e outros (daqui em diante chamados "distribuidores"), devem assegurar que,
enquanto sob seus cuidados, tais produtos não se tornem perigosos mediante
manuseio ou armazenamento impróprio. Os consumidores devem ser instruídos na
utilização adequada de produtos e devem ser informados sobre os riscos envolvidos na
utilização pretendida ou previsível. As informações vitais sobre a segurança devem ser
transmitidas
aos
consumidores
através
de
símbolos
internacionalmente
compreensíveis, quando for possível.
11. Políticas apropriadas devem assegurar que, se os fabricantes ou distribuidores
forem cientificados de perigos não previstos depois do lançamento do produto no
mercado, devem notificar as autoridades relevantes e, na medida apropriada, o
público, sem demora. Os governos devem, outrossim, considerar meios de assegurar
que os consumidores sejam informados adequadamente de tais perigos.
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12. Os governos devem, quando for aplicável, adotar políticas segundo as quais, se for
descoberto que um produto é seriamente defeituoso e/ou constitui uma ameaça séria
e severa, mesmo quando usado adequadamente, os fabricantes e/ou distribuidores
devem efetuar um "recall", i.e. recolher o produto para consertá-lo ou modificá-lo, ou
substituí-lo por um outro produto ; se não for possível fazer isso dentro de um período
razoável de tempo, o consumidor deve ser compensado adequadamente.
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS INTERESSES
B._________________________________________________________________________
ECONÓMICOS DOS CONSUMIDORES

13. As políticas de governo devem procurar permitir que os consumidores otimizem o
beneficio de seus recursos econômicos. Essas políticas devem também procurar
alcançar os objetivos de produção satisfatória e padrões de desempenho, métodos de
distribuição adequada, práticas comerciais justas, marketing informativo e proteção
efetiva contra práticas que possam afetar adversamente os interesses econômicos dos
consumidores e o exercício de escolha no mercado.
14. Os governos devem intensificar seus esforços a fim de coibir práticas danosas aos
interesses econômicos dos consumidores, assegurando que os fabricantes,
distribuidores e outros envolvidos na provisão de produtos e serviços cumpram as leis
e padrões obrigatórios estabelecidos. Organizações de consumidores devem ser
estimuladas a monitorar práticas indevidas, tais como a adulteração de alimentos,
declarações falsas ou enganadoras em propaganda e marketing e fraudes nos serviços.
15. Os governos devem desenvolver, fortalecer ou manter, dependendo do caso,
políticas relacionadas ao controle de práticas comercias restritivas e abusivas que
possam ser danosas aos consumidores, incluindo meios para reforçar a aplicação de
tais medidas. Nesse sentido, os governos devem ser orientados pelo Conjunto de
Princípios e Regulamentos Multilaterais Concordados e Eqüitativos e os Regulamentos
sobre o Controle de Práticas Comercias Restritivas adotados pela Assembléia Geral
através da Resolução 35/63, de 5 de dezembro de 1980.
16. Os governos devem desenvolver, fortalecer ou manter políticas que detalhem com
clareza as responsabilidades do produtor a fim de assegurar que os produtos atendam
às necessidades razoáveis de durabilidade, utilidade e responsabilidade, e que sejam
adequados para o fim pretendido, e o vendedor deve assegurar que tais exigências
sejam atendidas. Políticas similares devem ser aplicadas à prestação de serviços.
17. Os governos devem estimular a competição justa e efetiva a fim de fornecer aos
consumidores a maior variedade de produtos e serviços pelo custo mais baixo.
18. Os governos devem, onde aplicável, estimular que os fabricantes e/ou varejistas
assegurem a disponibilidade adequada de serviços pós-venda e componentes e peças
confiáveis.
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19. Os consumidores devem ser protegidos contra abusos contratuais como contratospadrão unilaterais, exclusão de direitos essenciais em contratos, e condições de
crédito abusivos pelos vendedores.
20. Práticas de vendas e marketing promocional devem ser orientadas pelo princípio
do tratamento justo dos consumidores e devem atender às exigências legais. Isso exige
a provisão de informações necessárias permitindo que os consumidores tomem
decisões informadas e independentes, bem como medidas que assegurem que as
informações fornecidas sejam corretas.
21. Os governos devem estimular todos os envolvidos a participar no fluxo livre de
informações corretas sobre produtos de consumo.
(a) Os governos devem promover o acesso do consumidor às informações não
enganosas a respeito do impacto ambiental de produtos e serviços por intermédio de
meios como a rotulagem ambiental, linhas de informações sobre produtos, perfis de
produtos, relatórios ambientais emitidos pela indústria e centros de informações ao
consumidor. Devem, outrossim, promover o uso de símbolos reconhecidos
internacionalmente para a rotulagem ambiental.
(b) Os governos devem tomar medidas contra informações ambientais enganosas na
propaganda e em outras atividades de marketing. O desenvolvimento de códigos de
propaganda e padrões para a regulamentação e verificações de informações
ambientais, fundamentadas por sanções legais, deve ser promovido.
22. Os governos devem, dentro do seu próprio contexto nacional, estimular a
formulação e implementação pelas empresas, em cooperação com organizações de
consumidores, de códigos de marketing e outras práticas empresariais a fim de
assegurar a proteção adequada do consumidor. Acordos voluntários podem também
ser estabelecidos conjuntamente com empresas, organizações de consumidores e
outras partes interessadas. Esses códigos devem receber a publicidade adequada.
23. Os governos devem regularmente revisar a legislação a respeito de pesos e
medidas e avaliar a adequação dos instrumentos da sua execução.
PADRÕES DE SEGURANÇA E QUALIDADE DOS
B._________________________________________________________________________
PRODUROS DE CONSUMO E SERVIÇOS.

24. Os governos devem, quando for aplicável, formular ou promover a elaboração e
implementação de padrões, voluntários ou obrigatórios, nos níveis nacionais e
internacionais sobre a segurança e qualidade dos produtos e serviços e divulgar esses
padrões adequadamente. Os padrões e regulamentos nacionais sobre a segurança e
qualidade do produto devem ser avaliados periodicamente a fim de assegurar que
estão de acordo, onde possível, com os padrões internacionais geralmente aceitos.
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25. Quando um padrão inferior ao padrão geralmente aceito internacionalmente está
sendo aplicado devido às condições econômicas locais, todos os esforços devem ser
feitos a fim de elevar esse padrão o mais rápido possível.
26. Os governos devem estimular e assegurar a disponibilidade de recursos para
testes e certificação da segurança, qualidade e desempenho dos bens de consumo e
serviços essenciais.
FACILIDADES DE DESTRIBUINÇÃO PARA BENS
C._________________________________________________________________________
DE CONSUMO E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

27. Os governos devem, onde aplicável, considerar:
(a) a adoção ou manutenção de políticas a fim de assegurar a distribuição eficiente
de bens e serviços aos consumidores; onde aplicável, políticas específicas devem ser
consideradas a fim de assegurar a distribuição de bens e serviços essenciais nos
casos em que sua distribuição estiver ameaçada, por exemplo, especificamente em
casos rurais. Tais políticas podem incluir assistência para criar recursos adequados
de armazenamento e varejo em centros rurais, incentivos para a autoajuda de
consumidores, e maior controle sobre as condições do fornecimento de bens de
consumo e serviços essenciais nas zonas rurais.
(b) estimular o estabelecimento de cooperativas de consumo e atividades comerciais
relacionadas, bem como informações a respeito delas, especialmente em áreas
rurais.
27. (a) Os governos devem desenvolver políticas, incluindo políticas de preço,
para concessionárias públicas e particulares a fim de assegurar o mais alto grau
de eficiência na entrega de serviços e conservação de recursos.
MEDIDAS QUE PERMITEM AOS
E._________________________________________________________________________
CONSUMIDORES OBTER SEPARAÇÃO

28. Os governos devem estabelecer ou manter medidas legais e/ou administrativas a
fim de permitir que os consumidores ou, se for aplicável, organizações relevantes,
obtenham reparação através de procedimentos formais ou informais - procedimentos
esses que devem ser ágeis, justos, baratos e acessíveis.Tais procedimentos devem
levar em consideração especialmente as necessidades dos consumidores de baixa
renda.
29. Os governos devem estimular todas as empresas de resolver disputas de uma
forma justa, agilizada e informal e de estabelecer mecanismos voluntários, incluindo
serviços de consultoria e procedimentos de reclamação informais, que podem
fornecer assistência aos consumidores.
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30. Informações sobre as formas de reparação disponíveis e outros procedimentos de
resolver disputas devem estar disponíveis aos consumidores.
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO
F._________________________________________________________________________

31. Os governos devem desenvolver ou estimular o desenvolvimento de educação
geral do consumidor e programas de informações ao consumidor, incluindo
informações sobre os impactos ambientais de padrões de consumo e os beneficios de
mudanças no consumo, levando em consideração as tradições culturais dos povos
envolvidos. O objetivo de tais programas será de assegurar que os povos ajam como
consumidores informados, capazes de fazer uma escolha informada sobre bens e
serviços, e conscientes de seus direitos e responsabilidades. Ao desenvolver tais
programas, deve-se prestar atenção especial às necessidades de consumidores
menos privilegados nas áreas rurais e urbanas, incluindo consumidores de baixa
renda e aqueles com níveis de alfabetização baixa ou inexistente. Grupos de
consumidores e outras organizações da sociedade civil devem ser envolvidos nesses
esforços educacionais, e os programas em países em desenvolvimento devem ter o
apoio de agências internacionais.
32. A educação do consumidor deve, quando apropriado, tornar-se parte integral do
currículo básico do sistema educacional, preferencialmente como um componente de
cursos existentes.
33. A educação do consumidor e programas de informações devem cobrir aspectos
importantes de proteção do consumidor tais como:
(a) Saúde, nutrição, prevenção de doenças transmitidas por alimentos e a
adulteração de alimentos;
(b) Perigos representados pelos produtos;
(c) Rotulagem de produtos
(d) Legislação relevante, como obter reparação, e agências e organizações de proteção
do consumidor.
(e) Informações sobre pesos e medidas, preços, qualidade, condições de crédito e
disponibilidade de necessidades básicas;
(f) Poluição e meio ambiente;
(g) Uso eficiente de materiais, energia e água;
(h) Propaganda e marketing.
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34. Os governos devem estimular as organizações de consumidores e outros grupos
interessados, incluindo a mídia, a estabelecer programas de educação e informação,
especialmente para o beneficio de grupos de consumidores de baixa renda em áreas
rurais e urbanas.
35. As empresas devem, quando apropriado, estabelecer ou participar de programas
factuais e relevantes de educação e informação.
36. Considerando a necessidade de alcançar consumidores rurais e analfabetos, os
governos devem, quando apropriado, desenvolver ou estimular o desenvolvimento de
programas de informação de consumidores na mídia.
37. Os governos devem organizar ou estimular os programas de treinamento para
educadores, profissionais da mídia, e consultores de consumidores a fim de permitir
que eles participem da realização dos programas de informação e educação do
consumidor.
PROMOÇÃO DE CONSUMO SUSTENTÁVEL
FF._________________________________________________________________________

O consumo sustentável significa o atendimento das necessidades das gerações
presentes e futuras por bens e serviços de uma forma sustentável econômica,
social e ambientalmente. Visto que o consumo sustentável depende da
disponibilidade de bens e serviços ambientalmente sustentáveis, esse consumo
está integralmente associado à produção sustentável.

32. A responsabilidade pelo consumo sustentável é compartilhada por todos os
membros e organizações da sociedade, com papéis especialmente importantes
desempenhados pelos governos, empresas, organizações de trabalho, como
sindicatos, e organizações de consumidores e organizações ambientais. Os
governos têm responsabilidade final no desenvolvimento, na implementação de
políticas de consumo sustentável e na integração dessas políticas com outras
políticas pceblicas. Os governos, ao tomar decisões sobre as políticas, devem
consultar organizações de empresários, consumidores e ambientalistas, e outros
grupos envolvidos. As empresas têm uma responsabilidade especial na promoção
do consumo sustentável mediante o desenho, a produção e a distribuição de bens
e serviços, bem como pela sua reciclagem e disposição final. As organizações de
consumidores e ambientalistas têm a responsabilidade de promover a
participação do público no debate sobre consumo sustentável, de divulgar
informações aos consumidores, e colaborar com o governo e as empresas no
esforço de alcançar o consumo sustentável.
33. Os governos, em conjunto com as empresas e as organizações da sociedade
civil, devem desenvolver e implementar políticas que promovam o consumo
sustentável, mediante uma combinação de políticas que podem incluir os
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regulamentos, instrumentos econômicos e sociais, políticas setoriais, tais como
uso do solo, transporte e moradia, e a eliminação de subsídios que promovam
padrões insustentáveis de consumo e produção.
34. As políticas de consumo sustentável devem promover a erradicação de
pobreza, a satisfação das necessidades básicas de todos os membros da
sociedade, e a redução da desigualdade interna e entre países.
35. Considerando o princípio de responsabilidades comuns mas diferenciadas, os
governos devem promover o desenho, o desenvolvimento e o uso de produtos e
serviços que são eficientes em termos de consumo de energia e recursos, não
tóxicos e seguros, levando em consideração seu ciclo de vida integral, incluindo
a extração de matérias primas, produção, distribuição, uso e disposição. As
estratégias para melhorar os produtos incluem a extensão da vida útil, e maiores
facilidades no reparo, reutilização e reciclagem.
36. Os governos devem promover novos esforços para que empresas de pequeno
e médio porte desenvolvam e comercializem produtos e serviços inovadores que
favoreçam o consumo sustentável. As exportações de mercadorias de origem
produtiva sustentável de países em desenvolvimento devem ser promovidas.
37. Os governos devem promover a conservação de energia e a transição para
recursos de energia renovável.
38. Os governos devem promover o
ambientais internacionais e nacionais
processos de produção, considerando seu
competitividade. Tais padrões não devem
comércio.

desenvolvimento e uso de padrões
de produtos e serviços, incluindo
impacto sobre o acesso ao mercado e a
resultar em restrições injustificadas ao

39. Os governos devem estimular, desenvolver e apoiar testes ambientais
independentes de produtos, bem como a cooperação internacional sobre os
testes conjuntos, o desenvolvimento de procedimentos de testes comuns, e o
treinamento (parágrafo 43 (b)).
40. Os governos devem banir ou restringir severamente o uso de substâncias
ambientalmente danosas, tais como aquelas listadas na Convenção da Basiléia.
Substâncias novas e potencialmente perigosas devem ser testadas com respeito a
seu impacto ambiental a longo prazo antes da distribuição. Ao mesmo tempo, os
governos devem estimular o desenvolvimento de alternativas ambientalmente
apropriadas para tais materiais, ao promover o uso de produtos e processos
menos danosos a curto prazo. O desenvolvimento de tais alternativas pode ser
estimulado mediante incentivos financeiros e outros incentivos, e por meio da
cooperação internacional no desenvolvimento e transferência de tecnologias
limpas.
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41. Os governos devem promover a conscientização sobre os beneficios
relacionados com a saúde em termos de padrões de consumo sustentável e
produção sustentável, considerando os efeitos diretos sobre a saúde individual e
os efeitos coletivos através da proteção ambiental.
42. Os governos, em conjunto com outras organizações, devem estimular a
transformação
de
padrões
de
insustentáveis
consumo
através
do
desenvolvimento e uso de serviços e novas tecnologias, incluindo tecnologias da
informação e comunicação que podem atender às necessidades do consumidor e
ao mesmo tempo reduzir a poluição e reduzir o esgotamento dos recursos
naturais.
43. Os governos devem ser estimulados a criar ou fortalecer agências reguladoras
efetivas, tratando de vários aspectos do consumo sustentável. Os governos
devem, periodicamente, avaliar e revisar o mandato e eficácia dessas agências a
fim de assegurar que estejam seguindo as melhores práticas na proteção do
consumidor, na avaliação ambiental e no cumprimento das leis. As agências do
governo relacionadas com os diferentes aspectos de consumo sustentável devem
cooperar e trocar experiências a fim de maximizar sua eficácia, e devem
trabalhar em conjunto com organizações de consumidores.
44. Os governos devem considerar medidas para promover a determinação de
preços e serviços que levem em consideração os custos ambientais e que
promovam o . consumo sustentável. Os governos devem promover uma análise
compreensiva de todos os custos e beneficios ambientais, a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando em
consideração princípios tais como "poluidor-pagador" e o integralização do custo
total pelo uso dos recursos (também conhecido como o princípio do "usuáriopagador"). Os governos devem considerar a determinação de preços diferenciados
como uma forma de assegurar que os grupos menos favorecidos tenham suas
necessidades básicas atendidas.
45. Os governos devem utilizar uma variedade de instrumentos econômicos para
a promoção do consumo sustentável. Sistemas de impostos devem ser
projetados, elaborados e implementados a fim de desestimular práticas
insustentáveis e incentivos para práticas sustentáveis.
46. Os governos devem implementar a contabilidade de recursos naturais para
refletir o impacto dos padrões de consumo, produção e políticas sobre o meio
ambiente, e fornecer informações aos consumidores sobre o impacto de seus
padrões de consumo. os governos, em cooperação com as empresas e outros
grupos, devem desenvolver indicadores comparáveis, metodologias e bases de
dados para medir o progresso na área de consumo sustentável em todos os
níveis, inclusive nos núcleos residências (households). Essas informações devem
estar disponíveis ao público.
47. Os governos devem promover o transporte sustentável, inclusive mediante
políticas para reduzir o uso de carros em centros urbanos, reduzir o transporte
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desnecessário de produtos, promover os sistemas eficientes de transporte
público, e promover veículos mais eficientes no consumo de energia e menos
poluidores. Os governos devem desenvolver e implementar padrões de qualidade
do ar e devem cooperar com a indústria automobilística no desenvolvimento e
implementação de padrões de emissões de veículos a motor e a economia de
combustíveis.
48. Os governos devem desenvolver o planejamento urbano e políticas de
habitação a fim de assegurar moradia sustentável e infra-estrutura para todos,
com atenção especial às necessidades de pessoas menos favorecidas. Dentro do
setor de construção, os governos devem promover o uso de materiais de
construção ambientalmente sustentáveis e a conservação do solo e a energia,
através do desenho arquitetônico apropriado.
49. Os governos e agências internacionais devem tomar a dianteira na
introdução de práticas sustentáveis nas suas próprias operações, especialmente
nas políticas de compra. O sistema de compra do governo deve estimular o
desenvolvimento do uso de produtos e serviços ambientalmente corretos.
50. Os governos e agências internacionais devem efetuar e promover pesquisas
sobre o comportamento dos consumidores e danos ao meio ambiente
decorrentes, a fim de identificar meios de mudar os padrões de consumo para
uma forma mais sustentável e ao mesmo tempo atender às necessidades básicas
de todas as pessoas.
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MEDIDAS RELACIONADAS COM
G._________________________________________________________________________
ÁREAS ESPECÍFICAS
38. Ao promover os interesses dos consumidores, especialmente em países em
desenvolvimento, os governos devem, quando possível, dar prioridade aos setores de
especial interesse em termos da saúde do consumidor, tais como setores de alimentos,
abastecimento de água e farmacêuticos. Devem ser adotadas ou mantidas políticas
para o controle de qualidade do produto, garantir recursos para distribuição adequada
e segura, rotulação e informações padronizadas, bem como para desenvolvimento de
programas de educação e pesquisa nessas áreas. As orientações dos governos com
respeito aos setores específicos devem ser desenvolvidas no contexto das provisões
deste documento.
39. Alimentos. Ao formular as políticas e planos nacionais com respeito aos
alimentos, os governos devem considerar as necessidades de todos os consumidores
relacionados com a segurança dos alimentos e devem apoiar, e na medida do possível,
adotar os padrões da Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, do
CODEX Alimentarius da Organização Mundial de Saúde, ou, na sua falta, outras
medidas geralmente aceitas incluindo, entre outros, critérios de segurança , padrões e
exigências alimentares, e a monitoração efetiva, bem como mecanismos de inspeção e
avaliação.
39. a) Os governos devem promover políticas e práticas de agricultura
sustentável, a conservação da biodiversidade, e a proteção do solo e da água,
através da reciclagem de nutrientes, reconhecendo a sabedoria e conhecimentos
tradicionais. Os governos devem procurar eliminar os subsídios e outros
incentivos para práticas de agricultura insustentável.
39 b) Os governos devem introduzir controles sobre alimentos e variedades de
produtos agricultáveis oriundos de engenharia genética, baseadas na avaliação de
risco a longo prazo, a fim de assegurar que sejam seguros para pessoas e para o
meio ambiente, e sejam compatíveis com a agricultura sustentável. Os controles
do governo devem incluir o processo de produção e o produto final `de uma
forma aberta e transparente e devem assegurar que os produtos sejam rotulados,
considerando-se os melhores interesses do consumidor.
40. Água. Os governos devem, dentro dos objetivos e metas estabelecidos para a
Década Internacional de Fornecimento de Agua Potável e Infra-estrutura Sanitária,
formular, manter ou fortalecer as políticas nacionais a fim de melhorar o
fornecimento, a distribuição e a qualidade de água potável. Consideração deve ser
dada à escolha dos níveis apropriados de serviço, qualidade e tecnologia, a
necessidade de programas de educação e a importância da participação comunitária.
41. Medicamentos. Os governos devem desenvolver ou manter padrões adequados,
provisões e sistemas reguladores apropriados a fim de assegurar a qualidade e uso
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adequado de medicamentos através de políticas de medicamentos nacionais
integradas que podem atender, entre outros, às necessidades de obtenção,
distribuição, produção, acordos de licenciamento, sistemas de registro e a
disponibilidade de informações confiáveis sobre os medicamentos. Assim, os governos
devem levar em consideração o trabalho e recomendações da Organização Mundial de
Saúde sobre medicamentos. Para produtos relevantes, o uso do sistema de certificação
da qualidade de produtos farmacêuticos no comercio internacional da OMS e outros
sistemas de informações internacionais sobre medicamentos devem ser estimulados.
Devem ser tomadas medidas, quando possível, para promover o uso de nomes
genéricos para medicamentos, baseando-se no trabalho feito pela OMS.
42. Além das áreas prioritárias indicadas acima, os governos devem adotar medidas
apropriadas em outras áreas, como nos pesticidas e inseticidas e químicos
relacionadas, quando aplicável, a seu uso, produção e armazenamento, considerando
as informações relevantes na área de sacede e meio ambiente visto que os governos
talvez possam obrigar os fabricantes que fabriquem e incluam essas informações na
rotulagem dos produtos.

VI. Cooperação Internacional

43. Os governos devem, especialmente com respeito ao contexto regional ou subregional:

(a) desenvolver, analisar, manter ou fortalecer, quando possível, os mecanismos para o
intercâmbio de informações das políticas nacionais e medidas na área de proteção do
consumidor.
(b) Cooperar ou estimular a cooperação na implementação das políticas de proteção do
consumidor a fim de alcançar melhores resultados com os recursos existentes.
Exemplos dessa cooperação incluem a colaboração no estabelecimento ou na
utilização conjunto, de instalações de testes, procedimentos de testes em comum,
intercâmbio de informações de consumidores e programas de educação, programas
conjuntos de treinamento, e a elaboração conjunta de regulamentos;
(c) Cooperar para a melhoria das condições sob as quais os produtos essenciais são
oferecidos aos consumidores, considerando preço e qualidade. Essa cooperação pode
incluir o fornecimento conjunto de produtos essenciais, intercâmbio de informações
sobre as possibilidades de fornecimento e acordos sobre especificações regionais de
produtos.

44. Os governos devem desenvolver ou fortalecer os elos de informação a respeito de
produtos que forem banidos, retirados e severamente restritos a fim de permitir que
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outros países importadores sejam protegidos adequadamente contra seus efeitos
danosos.
45. Os governos devem trabalhar a fim de assegurar que a qualidade de produtos e
informações relacionados com tais produtos não variem de país para país para que os
consumidores não sofram efeitos deletérios.
51. Os governos de países em desenvolvimento, em cooperação com
organizações internacionais e empresas, devem promover e financiar a
transferência de tecnologias ambientalmente sustentáveis e o conhecimento
relacionado a países em desenvolvimento a fim de permitir que eles atendam às
necessidades dos consumidores de uma forma sustentável.
52. Os governos em países em desenvolvimento, com o apoio de países
desenvolvidos e organizações internacionais, devem cooperar na transferencia
Sul-Sul de tecnologias ambientalmente sustentáveis e conhecimentos nessa área.
Os governos e organizações internacionais devem identificar e desenvolver as
oportunidades para a transferência de tecnologias ambientalmente sustentáveis
e práticas desenvolvidas em países de desenvolvimento para países
desenvolvidos, com remuneração adequada.
53. Os governos e as empresas devem trabalhar em conjunto a fim de
desenvolver novos e inovadores mecanismos para financiar a transferência de
tecnologias ambientalmente sustentáveis, por exemplo, através da criação de um
fundo internacional. Os países em desenvolvimento outrossim devem ter o
direito de utilizar os sistemas de licenciamento compulsório a fim de obter
acesso às tecnologias ambientalmente sustentáveis, de maneira consistente com
os acordos internacionais sobre os direitos de propriedade industrial.
São Paulo, Brasil, 28 a 30 de janeiro de 1998

CONSUMO SUSTENTÁVEL

128

