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O  estudo  responde  ao  objetivo  específico  de  construir  um  acervo  documental  acerca  da  questão  da
conservação  da  biodiversidade  na  ordem  jurídica  internacional  da  pesquisa  Identidade,  Comunidade  e
Desenvolvimento Sustentável: a participação das mulheres na conservação da biodiversidade no Brasil e
a  posição  do  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  do  Conselho  Municipal  de  Mulheres.  Esse  estudo
tem como  objetivo  comparar  as  modificações  e  alterações  dos  princípios  relativos  ao  desenvolvimento
sustentável e problemas ambientais. Trata-se de um estudo que faz uso de uma metodologia qualitativa
por meio de pesquisa documental nas normativas internacionais, a saber: Estocolmo (1972), Eco (1992),
Rio+10 (2002), Rio+20 (2012). Inicialmente, para realização dos fichamentos definiu-se como descritores:
desenvolvimento sustentável; responsabilidade do Estado; conservação de biodiversidade; mulheres. As
fichas  de  leitura  foram  organizadas  em  quadros  para  possibilitar  a  comparação  e  a  verificação  dos
avanços  nas  Conferências.  Por  se  tratar  de  um  estudo  em  andamento,  foram  analisadas  as  questões
referentes  ao  primeiro  descritor.  Sendo  assim,  sobre  a  questão  do  desenvolvimento  sustentável,
verificou-se  uma  constante  conceitual  presente  nas  normativas,  a  saber,  a  necessidade  de  que  o
desenvolvimento  econômico,  político  e  cultural  dos  Estados  seja  associado com proposições  de defesa,
manutenção  e  preservação  dos  mais  diversos  aspectos  que  tratem  de  questões  ambientais.  Nesse
sentido,  foi  verificado  que  todas  as  normativas  incluem,  nas  temáticas  referentes  a  esse  descritor,  a
necessidade  de  identificação  e  proposições  de  enfrentamento  de  problemas  sociais.  Pode-se  dizer  que
estas normativas incluem, como requisito indispensável na defesa ambiental, a erradicação da pobreza.
Pela  observação  dos  aspectos  analisados  verifica-se  que  houve  um  avanço  nas  conferências
supramencionadas, uma vez que a erradicação da pobreza, o qual é princípio fundamental para se atingir
o desenvolvimento sustentável, obteve maior reconhecimento e mais ênfase de forma gradativa em cada
conferência, possibilitando inúmeras medidas e políticas visando a diminuição das desigualdades sociais.
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