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• Reconhecer as conferências ambientais.

• Compreender a importância conferências 
ambientais para o futuro do planeta.
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CONFERÊNCIAS AMBIENTAIS

As conferências ambientais são reuniões em que líderes de
diversos países debatem questões relacionadas à preservação do meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável.
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Somente na década de 1960, no período Pós-Segunda Guerra Mundial,
que as questões ambientais passaram a ser discutidas com vigor, em resposta,
principalmente, ao período industrial.

4



Esse período inseriu nas indústrias e no meio rural técnicas inovadoras
que intensificaram a produção, acentuando a exploração de recursos naturais.
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É válido ressaltar que os impactos ambientais intensificaram-se a partir
da Revolução Industrial, que mudou todo o cenário mundial em decorrência
dos avanços tecnológicos, do modo capitalista de produção, do aumento da
produção e, consequentemente, do consumo exagerado.
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https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial-1.htm


O mundo passou a ser assolado por várias catástrofes naturais, que têm
despertado na sociedade, nos Estados e na comunidade científica a
consciência sobre a gravidade dos impactos sofridos pelo meio ambiente e
sobre a necessidade de propor medidas que diminuam os efeitos da ação
humana.
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PRINCIPAIS CONFERÊNCIAS 
AMBIENTAIS

01- Conferência de Estocolmo

Também conhecida como
Conferência das Nações Unidos sobre o
Meio Ambiente, a Conferência de
Estocolmo foi realizada no ano de 1972,
em Estocolmo, na Suécia. Essa foi a
primeira conferência ambiental no
mundo e reuniu líderes de 113 países e
250 organizações internacionais para
discutir os principais problemas
enfrentados pelo meio ambiente.
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PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA CONFERÊNCIA 
DE ESTOCOLMO:

01- Preservação da fauna e da flora como atitude essencial.

02- Redução do uso de resíduos tóxicos.

03- Apoio ao financiamento do desenvolvimento para que países
subdesenvolvidos atinjam o progresso esperado. Essa questão é
importante, pois a declaração acredita que a melhor maneira de
barrar a degradação ambiental é por meio da promoção do
desenvolvimento dos países.
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ECO-92
Organizada pelas Nações Unidas, a ECO-

92 ou Conferência das Nações Unidas
realizou-se no Brasil, na cidade do Rio de
Janeiro, e reuniu 172 países. De acordo com a
ONU, a conferência reuniu cerca de 1400
organizações não governamentais. A ECO-92
ou Rio-92 retomou os pontos abordados na
Declaração de Estocolmo e reconheceu que
os problemas que antes tinham abrangência
local eram, agora, globais.
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PRINCIPAIS RESULTADOS DA ECO-92:
Agenda 21: A Agenda 21 é um documento aprovado na Declaração do

Rio cujo objetivo é desenvolver uma proposta de ação que vise ao
desenvolvimento sustentável. O documento possui 40 capítulos que promovem
alternativas para um novo modelo de desenvolvimento, o sustentável. As
principais propostas da Agenda 21 são:

1. Cooperação dos países desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento
sustentável dos países em desenvolvimento.

2. Combate à pobreza.

3. Mudança nos padrões de consumo.

4. Combate ao desflorestamento.

5. Conservação da diversidade biológica.
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ACORDOS CLIMÁTICOS E AQUECIMENTO 
GLOBAL

Com a aproximação do fim do prazo
para o cumprimento do Protocolo de Kyoto,
que termina em 2012, as tensões entre as
“grandes” nações começam a crescer ainda
mais. Conforme esse documento, a redução
da emissão de gases seria de 8% para os
países da União Europeia, 7% para os
Estados Unidos e 6% para o Japão. Pouco,
para não dizer nenhum, resultado foi
obtido.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/protocolo-kyoto.htm
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