
A Carta da Terra 
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PREÂMBULO:  

No nosso diverso, mas crescente mundo interdependente, é urgente que nós, os povos da Terra, 
declaremos nossa responsabilidade uns aos outros, com a grande comunidade da vida e com as 
gerações futuras. Somos uma só família humana e uma só comunidade terrestre com um destino 
comum.  

A humanidade é parte de um vasto universo evolutivo. A Terra, nosso lar, está viva com uma 
comunidade de vida única. O bem-estar dos povos e da biosfera depende da preservação do ar limpo, 
das águas puras, dos solos férteis, uma rica variedade de plantas, animais e ecossistemas. O meio 
ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum primordial para toda a 
humanidade. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.  

A comunidade terrestre encontra-se em um momento decisivo. Com a ciência e a tecnologia chegaram 
grandes benefícios, mas também grandes prejuízos. Os padrões dominantes de produção e consumo 
estão alterando o clima, degradando o meio ambiente, esgotando os recursos e causando a extinção 
massiva das espécies. Um aumento dramático da população tem incrementado as pressões sobre os 
sistemas ecológicos e sobrecarregado os sistemas sociais. A injustiça, a pobreza, a ignorância, a 
corrupção, o crime e a violência e os conflitos armados aprofundam o sofrimento do mundo. São 
necessárias mudanças fundamentais nas nossas atitudes, valores e estilos de vida.  

A escolha é nossa: cuidar da Terra e uns aos outros, ou participar da destruição de nós mesmos e da 
diversidade da vida.  

À medida que se desenvolve uma civilização global, podemos escolher edificar um mundo 
verdadeiramente democrático, garantindo o cumprimento da lei e os direitos humanos de todas as 
mulheres, homens, meninas e meninos. Podemos respeitar a integridade de diferentes culturas. 
Podemos tratar a Terra com respeito, rejeitando a idéia de que a natureza é somente um conjunto de 
recursos a serem utilizados. Podemos perceber que nossos problemas sociais, econômicos, ambientais 
e espirituais encontram-se interligados e cooperar no desenvolvimento de estratégias integradas para 
solucioná-los. Podemos decidir equilibrar e harmonizar os interesses individuais com o bem comum, a 
liberdade com a responsabilidade, a diversidade com a unidade, os objetivos a curto prazo com as 
metas a longo prazo, o progresso econômico com o florescimento dos sistemas ecológicos.  

Para realizar estas aspirações, devemos reconhecer que o desenvolvimento humano não se trata 
unicamente de ter mais, senão também de ser mais. Os desafios que a humanidade está enfrentando só 
podem ser superados se todas as pessoas adquirirem consciência de sua interdependência global, se 
identificarem elas mesmas com um mundo mais amplo e decidirem viver de acordo com 
responsabilidade universal. O espírito de solidariedade humana e de afinidade com toda a vida será 
fortalecido se vivermos com reverência às fontes do nosso ser, com gratidão pelo presente da vida e 
com humildade com respeito ao lugar que ocupa o ser humano na ordem mais extensa das coisas.  

Tendo refletido sobre estas considerações, reconhecemos a urgente necessidade de uma visão 
compartilhada de valores básicos que proporcionará o fundamento ético para uma comunidade 
mundial emergente. Nós, portanto, afirmamos os seguintes princípios para o desenvolvimento 



sustentável. Comprometemo-nos como indivíduos, organizações, empresas de negócios, comunidades 
e nações a implementar estes princípios interrelacionados e criar uma sociedade global em apoio ao 
seu cumprimento.  

Juntos, com esperança, comprometemo-nos a :  

I. PRINCÍPIOS GERAIS 

1. Respeitar a Terra e a vida,  

reconhecendo a interdependência e o valor intrínseco de todos os seres;  

afirmando o respeito à dignidade inerente de toda pessoa e fé no potencial intelectual, ético e espiritual 
da humanidade.  

2. Cuidar a comunidade da vida em toda sua diversidade,  

aceitando que a responsabilidade para com a Terra é compartilhada por todos;;  

afirmando que esta responsabilidade comum toma diferentes formas para diferentes indivíduos, grupos 
e nações, dependendo da sua contribuição aos problemas existentes e dos recursos que tenham à 
disposição.  

3. Esforçar-se por edificar sociedades livres, justas, participativas, sustentáveis e pacíficas,  

afirmando que a liberdade, o conhecimento e o poder coadjuvam responsabilidade necessidade de 
auto-restrição moral;  

reconhecendo que as verdadeiras medidas do progresso são um nível decente de vida para todos e a 
qualidade das relações entre as pessoas e com a natureza.  

4. Garantir a abundância a beleza da Terra para as gerações atuais e futuras,  

aceitando o desafio perante cada geração de conservar, melhorar e ampliar sua herança natural e 
cultural, e transmiti-la a salvo às gerações futuras;  

reconhecendo que os benefícios e responsabilidades sobre o cuidado da Terra devem ser justamente 
compartilhados entre as atuais e futuras gerações.  

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação 

pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam e renovam a vida  

1 Fazer com que a conservação ecológica seja parte integral de toda planificação e implementação do 
desenvolvimento;  

2 Estabelecer reservas naturais e da biosfera representativas e viáveis, incluindo terras silvestres que 
sejam suficientes para manter a diversidade biológica da Terra e os sistemas que sustentam a vida;  



3 Administrar a extração de recursos renováveis como alimentos, água e madeira, de tal forma que não 
danifique a capacidade de recuperação e produtividade dos sistemas ecológicos ou ameace a 
viabilidade das espécies individuais;  

4 Promover a recuperação de espécies e populações em perigo através da conservação in situ, 
incluindo a proteção e a restauração de seus habitats;  

5 Tomar todas as medidas razoáveis para prevenir a introdução de espécies alheias ao ambiente por 
intermédio humano.  

6. Prevenir o dano ao ambiente, como o melhor método de proteção ecológica e, quando o 

conhecimento for limitado, tomar a senda da prudência.  

1 Dar especial atenção, dentro do processo de tomada de decisões, às conseqüências acumulativas, de 
longo prazo e globais resultantes das ações individuais e locais;  

2 Impedir as atividades que ameacem o meio ambiente com danos irreversíveis ou sérios, ainda que a 
informação científica seja incompleta ou inconclusa;  

3 Estabelecer normas de proteção ambiental e sistemas de monitoração que tenham a capacidade de 
detectar impactos humanos significativos no ambiente e fazer obrigatórias as avaliações e os relatórios 
de impacto ambiental;  

4 Exigir que quem contamina seja responsabilizado e arque com os custos totais relativos à reparação 
dos danos causados;  

5 Garantir que as medidas tomadas com o fim de prevenir ou controlar os desastres naturais, 
infestações e doenças sejam dirigidas às causas pertinentes e evitar efeitos nocivos secundários;  

6 Fortalecer a obrigação internacional dos Estados de tomar todas as medidas de precaução razoáveis 
para prevenir os danos ambientais transfronteiriços.  

7. Tratar todos os seres vivos com compaixão e protegê-los de crueldade e de destruição 

desnecessária.  

III. UMA ORDEM ECONÔMICA JUSTA E SUSTENTÁVEL 

8. Adotar padrões de consumo, produção e reprodução que respeitem e protejam as capacidades 

regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.  

1 Eliminar resíduos nocivos e trabalhar para garantir que todos os resíduos possam ser ou consumidos 
por sistemas biológicos ou utilizados a longo prazo pelos sistemas industriais e tecnológicos;  

2 Atuar com restrição e eficiência ao utilizar energia e outros recursos, e reduzir, reutilizar e reciclar 
materiais;  

3 Depender cada vez mais dos recursos renováveis de energia, tais como o sol, o vento, a biomassa e o 
hidrogênio;  



4 Estabelecer preços de mercado e indicadores econômicos que reflitam a totalidade dos custos 
ambientais e sociais das atividades humanas, tomando em conta o valor econômico dos serviços 
proporcionados pelos sistemas ecológicos;  

5 Dar poder aos consumidores para que escolham os produtos sustentáveis em vez dos não 
sustentáveis, por meio da criação de mecanismos como a certificação e a etiqueta;  

6 Proporcionar acesso universal ao cuidado da saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução 
responsável;  

9. Garantir que as atividades econômicas apoiem e promovam o desenvolvimento humano de forma 

eqüitativa e sustentável  

1 Promover a distribuição eqüitativa da riqueza;  

2 Ajudar a todas as comunidades e nações no desenvolvimento dos recursos intelectuais, financeiros e 
técnicos para satisfazer suas necessidades básicas, proteger o ambiente e melhorar a qualidade de vida.  

10. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social, econômico e ecológico.  

1 Estabelecer o acesso justo e eqüitativo à terra, aos recursos naturais, à capacitação, ao conhecimento 
e ao crédito, dando poder a toda pessoa a obter um meio de vida seguro e sustentável;  

2 Gerar oportunidades de empregos produtivos e significativos;  

3 Garantir que todas as pessoas tenham acesso à energia limpa e economicamente viável;  

4 Reconhecer ao ignorado, proteger ao vulnerável, servir àqueles que sofrem e respeitar seu direito de 
desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações;  

5 Exonerar as nações em desenvolvimento de dívidas internacionais onerosas que impeçam o 
progresso para poder satisfazer necessidades humanas básicas por meio do desenvolvimento 
sustentável.  

11. Honrar e defender o direito de toda pessoa, sem discriminação, a um ambiente que favoreça sua 

dignidade, saúde corporal e bem-estar espiritual.  

1 Garantir o direito humano à água potável, ao ar limpo, ao solo não contaminado, à segurança 
alimentar e à salubridade segura em ambientes urbanos, rurais e remotos;  

2 Estabelecer a igualdade racial, religiosa, étnica e sócio-econômica;  

3 Garantir o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimento, terras e recursos, assim 
como às suas práticas tradicionais sustentáveis de alimentação;  

4 Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais, incluindo a 
reparação e o recurso, que permitam a todas as pessoas garantir seus direitos ambientais.  

12. Impulsar em nível mundial o estudo cooperativo dos sistemas ecológicos, a disseminação e 

aplicação do conhecimento e o desenvolvimento, adoção e transferência de tecnologias limpas.  



1 Apoiar a investigação científica de interesse público;  

2 Valorizar o conhecimento tradicional dos povos indígenas e as comunidades locais;  

3 Avaliar e regular as tecnologias emergentes, tais como a biotecnologia, com respeito a seus impactos 
no ambiente, na saúde e na esfera sócio-econômica;  

4 Garantir que a exploração e o uso do espaço orbital e exterior apoiem à paz e ao desenvolvimento 
sustentável.  

IV. DEMOCRACIA E PAZ 

13. Estabelecer o acesso à informação, à participação inclusiva na tomada de decisões e à 

transparência, credibilidade e responsabilidade no exercício do governo.  

1 Garantir o direito de toda pessoa a ser informada sobre os desenvolvimentos ecológico, econômico e 
social que afetem sua qualidade de vida;  

2 Estabelecer e proteger a liberdade de associação e o direito a dissentir em assuntos de política 
ambiental, econômica e social;  

3 Garantir que estejam acessíveis e sejam do domínio público os recursos do conhecimento que sejam 
vitais para a satisfação das necessidades básicas e o desenvolvimento das pessoas;  

4 Fazer efetiva a capacidade das comunidades locais de cuidar dos seus próprios ambientes e designar 
as responsabilidades para a proteção ambiental nos níveis de governo, que sejam mais efetivos para o 
seu cumprimento;  

5 Criar mecanismos para que os governos, organizações internacionais e empresas prestem contas ao 
público sobre as conseqüências de suas atividades.  

14. Afirmar e promover a igualdade de gênero como pré-requisito do desenvolvimento sustentável.  

1 Oferecer, com base na igualdade de gênero, acesso universal à educação, ao cuidado da saúde e ao 
emprego, com o fim de apoiar o desenvolvimento pleno da dignidade e o potencial de cada pessoa;  

2 Estabelecer a participação total e eqüitativa das mulheres na vida civil, cultural, econômica, política e 
social.  

15. Fazer do conhecimento, valores e habilidades necessárias para forjar comunidades justas e 

disponíveis para que sejam parte integral da educação formal e da aprendizagem ao longo da vida 

para todos.  

1 Oferecer à juventude a capacitação e os recursos necessários para participar de forma efetiva na 
sociedade civil e nos assuntos políticos;  

2 Animar a contribuição da imaginação artística e das humanidades, assim como a das ciências, na 
educação ambiental e desenvolvimento sustentável;  



3 Comprometer os meios de comunicação no desafio de educar plenamente o público sobre o 
desenvolvimento, e aproveitar as oportunidades educativas que oferecem as avançadas tecnologias de 
informação.  

16. Criar uma cultura de paz e cooperação.  

1 Procurar a sabedoria e a paz interior;  

2 Praticar a não violência, implementar estratégias integrais para prevenir conflitos violentos e utilizar 
a resolução colaborativa de problemas para manejar e resolver conflitos;  

3 Ensinar a tolerância e o perdão, promover o diálogo e a colaboração intercultural e inter-religiosa;  

4 Eliminar as armas de destruição massiva, promover o desarmamento, proteger o ambiente contra os 
danos severos causados pelas atividades militares, e converter os recursos militares para propósitos 
pacíficos;  

5 Reconhecer que a paz é a integridade criada por relações equilibradas e harmônicas consigo mesmo, 
com outras pessoas, com outras culturas, com outras vidas, com a Terra e com o grande todo do qual 
somos parte.  

Um novo começo  

Como nunca antes na história da humanidade, o destino comum nos chama a redefinir nossas 
prioridades e a buscar um novo começo. Tal reação é a promessa destes princípios da Carta da Terra, 
os quais são o resultado de um diálogo em nível mundial à procura de um fundamento comum e 
valores compartilhados. O cumprimento desta promessa depende da ampliação e aprofundamento do 
diálogo global. Requer uma mudança interior - uma mudança no coração e na mente. Requer que 
tomemos ações decisivas para adotar, aplicar e desenvolver a visão da Carta da Terra local, nacional, 
regional e globalmente. Diferentes culturas e comunidades encontrarão suas próprias e distintas formas 
de expressar a visão e teremos muito que aprender uns dos outros.  

Todo indivíduo, família, organização, corporação e governo têm um papel crítico a desempenhar. Os 
jovens são os atores fundamentais para a mudança. Deve-se forjar sociedades em todos os níveis. 
Nossos melhores pensamentos e ações surgirão da integração do conhecimento com o amor e a 
compaixão.  

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu 
compromisso com as Nações Unidas, e desenvolver e implementar os princípios da Carta da Terra 
mediante a negociação para adotar um documento de caráter vinculador baseado na Minuta do 
Convênio Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da UICN. A Adoção do Convênio 
proverá às normas jurídicas e às políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável um marco de 
referência legal integrado  

Podemos, se é a nossa vontade, aproveitar as possibilidades criativas diante de nós e inaugurar uma era 
de renovada esperança. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência à 
vida, por um compromisso firme de restauração da integridade ecológica da Terra, pelo avivamento da 
luta pela justiça e pelo outorgamento de poder aos povos, pelo cumprimento dos compromissos de 
cooperação na resolução dos problemas globais, pelo manejo pacífico da mudança e pela jubilosa 
celebração da vida. Teremos êxito porque devemos fazê-lo.  


