
 

 



 

SUMÁRIO 

 

1.  APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA       1 

2.  APRESENTAÇÃO DO TEMA  1 

2.1. O desastre nuclear de Chernobyl: os passos que levaram à tragédia 2 

2.2. As consequências iniciais da explosão 5 

2.3. As políticas de contenção inicial (1986- 1991) 7 

2.4. As consequências para as gerações atuais 8 

2.4.1 Exposição à radiação 8 

2.4.2 Consequências socioeconômicas 9 

2.4.3 Saúde 10 

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 11 

3.1. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 12 

3.2. Convenção sobre os Direitos da Criança 13 

3.3. Comitê UNICEF (2016) 13 

4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 14 

4.1. Bielorrússia e Ucrânia 14 

4.2. Federação Russa 15 

4.3. Chernobyl Children International e Greenpeace 15 

4.4. Agência Internacional de Energia Atômica 15 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16 

5. TABELA DAS DELEGAÇÕES 17 

 



 

1.  APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA       

            Caros delegados e delegadas, é com imenso prazer que UNICEF (2016) dá boas-

vindas aos participantes do MINIONU 2021. O comitê decidiu simular uma reunião da 

entidade na data em que se completam 30 anos do desastre nuclear de Chernobyl, a fim de 

discutir as implicações causadas pelo acidente que permanecem afetando a população infantil 

da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia.   

 

Paulo Henrique Monteiro – Diretor 

Olá caros delegados e delegadas! Meu nome é Paulo Henrique Monteiro e serei o 

Diretor do comitê UNICEF (2016). Tenho 20 anos de idade e estarei cursando o 6° período 

do curso de Relações Internacionais durante nossas simulações. Minha primeira experiência    

com o MINIONU começou no ano de 2018, quando no 2° período da faculdade ingressei no 

cargo de Voluntário Interno no projeto, naquela ocasião tive a oportunidade de participar de 

um comitê da UNICEF cuja pauta eram as crianças soldado. No ano de 2019, me tornei 

Diretor Assistente do Comitê Olímpico Internacional, onde discutimos os impactos da Guerra 

Fria nos Jogos Olímpicos.  

  Logo após essas duas oportunidades me deparei com o interesse de construir meu 

próprio comitê, mas minhas duas experiências me faziam questionar se conseguiria aliar dois 

dos meus maiores interesses dentro da área de Relações Internacionais: o direito internacional 

das crianças e a política nuclear. Após inúmeras pesquisas, formulei o tema que discutiremos 

no nosso comitê e me apaixonei instantaneamente. Atualmente, luto para que a situação 

vivida pelas crianças da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia seja mais conhecida tanto no meu 

círculo acadêmico quanto pessoal, e para que a memória do acidente nuclear de Chernobyl 

permaneça sempre viva e que seja tratada com o respeito e a urgência que merece. Espero 

também que todos tenham esses sentimentos após estudar e debater sobre nosso tema. 

Portanto, é com muita alegria que lhes dou as boas-vindas ao UNICEF (2016) e espero que 

possamos ter a melhor experiência possível em nossa simulação. 

 

Guilherme Fulgêncio Marques – Diretor Assistente 

 Olá caros delegados e delegadas, desde já, é um prazer conhecê-los. Me chamo 

Guilherme e durante as simulações estarei cursando o 3° período da graduação em Relações 

Internacionais, atuando como um dos Diretores Assistentes do comitê UNICEF (2016), que 

busca entender um pouco mais as consequências causadas pelo acidente de Chernobyl para 

as gerações atuais. O tema me atraiu bastante pois é um assunto que gosto desde jovem e por 



 

se tratar de um problema pouco falado internacionalmente, fez com que eu tivesse mais 

interesse em transmiti-lo para outras pessoas. 

O ano passado tive uma ótima experiência sendo voluntário do comitê de logística, 

que me fez perceber como de fato funcionava a estrutura do projeto e me ajudando a 

aprimorar características nas quais tinha dificuldade. Nesse sentido, tenho expectativas de 

que o MINIONU seja um projeto de grande impacto em suas vidas, assim como foi na minha, 

no qual poderemos desfrutar de novos conteúdos, aprendizados e da formação de diversos 

laços de amizade. 

 

Rafaela Caroline Forappani – Diretora Assistente 

 Caros delegados e delegadas! Me chamo Rafaela Caroline Forappani e é com muito 

prazer que integrarei a mesa diretora do comitê UNICEF (2016) como Diretora Assistente. 

Tenho 19 anos e estarei cursando o 4° período de Relações Internacionais durante as 

simulações. Ano passado tive a minha primeira experiência como o MINIONU participando 

como voluntária no comitê ONU Mulheres (2019).  Tenho grande carinho por este projeto, 

que ano passado foi capaz ressignificar o campo das Relações Internacionais para mim, o 

qual durante um tempo pareceu tão amplo e indefinido, e me apresentou novos âmbitos e 

possibilidades dentro da área. 

Neste ano, minha escolha pelo UNICEF foi baseada no meu interesse em relação ao 

Acidente Nuclear de Chernobyl considerando um marco no ambiente internacional, que 

fundamenta debates acerca da segurança nuclear. Em específico, o comitê proporciona um 

novo olhar acerca das consequências do desastre, direcionando o debate para o Direito das 

Crianças, o que, pessoalmente, acho fascinante. Durante os 2 dias de simulações, espero ser 

capaz de ajudá-los na maneira que me for possível, como também contribuir para que tenham 

uma grande experiência. Por fim, desejo a todos uma ótima simulação, estou ansiosa para 

conhecê-los, até breve! 

 

2.  APRESENTAÇÃO DO TEMA  

No dia 26 de abril do ano de 1986, às 1h24min da manhã, a usina nuclear de 

Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi palco do maior acidente nuclear 

da história da humanidade (MARA, 2011). Entretanto, décadas após a ocorrência do desastre, 

muitas dúvidas ainda permanecem no imaginário popular, principalmente no que diz respeito 

às causas e as consequências do acidente. Portanto, primeiramente, realizaremos uma revisão 

sobre o acidente nuclear de Chernobyl, abordando seus fundamentos e implicações iniciais, 



 

com o intuito de introduzir aos delegados e as delegadas os antecedentes do tema discutido 

pelo comitê. É válido ressaltar que os processos que levaram ao desastre serão abordados de 

maneira simplificada, tendo em vista que seu entendimento total exige um grande 

conhecimento técnico. Após isso, faremos um apanhado das políticas de contenção inicial 

promovidas pelo governo soviético, entre os anos de 1986 e 1991, a fim de compreender de 

que maneira as autoridades responsáveis lidaram com as implicações do desastre. Por fim, 

realizaremos um salto temporal ao ano de 2016 e apresentaremos os problemas que persistem 

na população infantil mesmo após 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl, seja pelo 

acidente em si ou por políticas de contenção mal planejadas. Os efeitos negativos 

apresentados estarão limitados aos países da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia e para melhor 

compreensão serão apresentados em três áreas temáticas distintas: exposição à radiação, 

consequências socioeconômicas e saúde.  

 

2.1. O desastre nuclear de Chernobyl: os passos que levaram a tragédia 

A série de acontecimentos que levaram ao acidente teve início no mês de janeiro, 

quando o diretor da usina, Viktor Bryukhanov, propôs a realização de um teste de segurança, 

cujo intuito era investigar se as ferramentas de preservação emergenciais do reator 

continuariam a funcionar de maneira eficaz caso ocorresse uma pane elétrica. A teoria de 

Bryukhanov era que, durante um apagão, a turbina responsável pela geração de energia 

continuaria a girar por um período de tempo suficiente para que os mecanismos de segurança 

continuassem ativos (MARA, 2011). 

Entretanto, os primeiros problemas já seriam encontrados antes mesmo da elaboração 

dos testes, e diziam respeito à competência de Bryukhanov para o cargo que ocupava. Os 

questionamentos se baseavam na falta de especialização do diretor no que diz respeito à 

energia nuclear, tendo em vista que sua formação técnica remetia somente ao estudo de 

turbinas. Ademais, o engenheiro chefe responsável pela organização do teste, Nikolai Fomin, 

também não possuía grande experiência em usinas nucleares, tendo como sua formação 

original a engenharia elétrica (MARA, 2011). 

Após isso, pedidos de revisão dos procedimentos foram enviados a quatro 

organizações governamentais soviéticas distintas, especializadas em energia nuclear. A 

equipe responsável pelos testes não conseguiu o aval de nenhuma das instituições 

consultadas, todavia, Bryukhanov decidiu dar continuidade ao planejamento da sua 

avaliação. A negligência do diretor de Chernobyl não se limita apenas à recusa de seguir os 

conselhos das instituições especializadas, mas também de não ter conhecimento, ou de 



 

simplesmente ignorar o histórico de proposições de testes semelhantes em outras usinas que 

haviam sido barrados pelos administradores com o argumento de que seriam extremamente 

perigosos (MARA, 2011). 

Nesse contexto, os preparativos para o teste de segurança foram iniciados às 

01h06min da madrugada do dia 25 de abril, quando os primeiros passos para a redução do 

poder do reator foram dados, pois para que o procedimento fosse considerado estável era 

necessário que o reator operasse entre 1000 MW e 700 MW. Às 03h47min, a potência do 

reator já havia diminuído em quase 50% de sua capacidade total, de 3000 MW para 1600 

MW e vários sistemas de refrigeração foram desligados para ajudar a manter a estabilidade 

dos níveis de potência. (MOULD, 2000). O desligamento desses sistemas já era considerado 

uma violação às normas de segurança nuclear internacionais, fato que mais uma vez mostra 

a negligência dos responsáveis pela elaboração do teste (MARA, 2011). 

A potência do reator devia permanecer constante, pois, abaixo desses números, o 

núcleo poderia passar por um processo chamado de envenenamento. Simplificadamente, o 

envenenamento se baseia em uma reação que ocorre quando o reator atinge níveis abaixo de 

300 MW, produzindo partículas chamadas nuclídeos, deixando a fissão nuclear muito mais 

instável e dificultando o controle do reator (MARA, 2011). 

Por volta das 14h, grande parte dos preparativos para a realização do teste já haviam 

terminado, porém foi enviado de Kiev um pedido para que o reator continuasse operando até 

às 23h10min, fazendo com que os operadores aumentassem novamente a potência para níveis 

normais, entre 1200 e 1600 MW, atrasando assim a realização dos testes. Durante esse 

período de tempo, os sistemas de refrigeração do reator não foram religados. Esse tipo de 

operação era permitida na legislação soviética, porém, grande parte dos especialistas diz que 

manter o reator em funcionamento nessas condições foi uma irresponsabilidade. Entretanto, 

foi confirmado que o adiamento do teste não contribuiu para o acidente no que diz respeito a 

fatores técnicos (MOULD, 2000). 

Ainda que não tenha causado danos técnicos ao reator, o atraso dos procedimentos 

resultou na troca das equipes de operadores, fazendo com que o turno da noite, comandado 

pelo engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov, fosse encarregado de dar prosseguimento ao 

experimento. Contudo, assim como Bryukhanov e Fomin, Dyatlov não possuía 

especialização em tecnologia nuclear, o que comprometeu ainda mais a segurança do teste. 

Além disso, os operadores da equipe noturna não estavam devidamente preparados para a 

realização desse teste, tendo em vista que não haviam passado por um treinamento de 



 

segurança adequado para o andamento de tais procedimentos, gerando mais complicações 

nas operações (MOULD, 2000). 

Mesmo com essas adversidades, a equipe administrativa de Chernobyl decidiu dar 

continuidade ao teste. Às 23h10min o processo de redução da capacidade do reator foi 

retomado, transitando entre 1000 MW e 700 MW (MOULD, 2000). Atingidos os números 

necessários, Dyatlov decidiu desativar o sistema de segurança LAC, que garantia a 

constância dos níveis de potência em no mínimo 700 MW, através do aumento da capacidade 

ou do desligamento do reator, porém, o engenheiro-chefe não desejava que tais ações 

ocorressem durante o teste (MARA, 2011). 

Com o desligamento do sistema LAC, a potência do reator começou a cair para níveis 

extremamente preocupantes, chegando a 30 MW, fazendo com que o processo de 

envenenamento do reator acelerasse. Nesse ponto, a única saída vista pelos operadores era 

desligar o reator, porém, foram repreendidos fortemente por Dyatlov, que insistiu no  

prosseguimento dos testes. Com medo de perder seus empregos, os operadores, 

relutantemente, continuaram o teste (MARA, 2011). 

Ás 01h 00min, os operadores conseguiram fazer com que a potência do reator 

atingisse 200 MW, mesmo que mais estável, o número ainda era muito abaixo dos níveis de 

segurança, fazendo com que o processo de envenenamento continuasse. Entre 1h03min e 

01h07min, o fluxo de água dentro do reator foi aumentado pelos operadores, através da 

ativação de duas bombas extras, totalizando oito bombas, a fim de manter uma refrigeração 

adequada para o prosseguimento dos testes (MOULD, 2000). Todavia, devido aos baixos 

níveis de potência do reator, não era necessário um volume tão grande de água para seu 

resfriamento, o que fez com que grande parte da água não fosse convertida em vapor, 

diminuindo ainda mais a potência. Para o agravamento de uma situação já crítica, os sistemas 

que alertavam os operadores quando níveis inferiores de vapor eram detectados também 

haviam sido desabilitados (MARA, 2011).  

Por volta das 01h22min, os operadores geraram uma cópia impressa das condições 

do reator, reportando que a potência e vapor estavam perigosamente baixos, mas, por terem 

medo da reação de Dyatlov, decidiram não avisar o engenheiro-chefe sobre as circunstâncias. 

Às 01h23min, um dos mais cruciais erros para o desastre foi realizado pelos operadores, na 

tentativa de aumentar o vapor dentro do reator, foram obstruídas válvulas que permitiam sua 

saída para outros reatores. Essa medida fez com que a pressão dentro do núcleo aumentasse 

a níveis emergenciais, nesse momento, havia somente um mecanismo que poderia parar o 



 

reator: um sistema de emergência que o desligava imediatamente após a obstrução dos canais 

refrigerantes, porém essa ferramenta também havia sido desligada (MARA, 2011). 

Às 01h23min o reator sofria de falta de água devido à obstrução das bombas, a água 

que se encontrava dentro do reator aquecia e virava vapor aumentando a velocidade da 

reação, o incremento na velocidade fazia com que a pressão e a temperatura subissem, que 

por sua vez aqueciam mais a água em um ciclo vicioso catastrófico. Nessa conjuntura, os 

operadores decidiram ativar o que julgavam ser sua última esperança, um botão de 

emergência que inseria tubos de grafite no núcleo do reator a fim de parar a reação 

lentamente. Entretanto, o resultado obtido foi justamente o contrário do esperado, devido às 

condições de temperatura e pressão anormais e a presença dos nuclídeos, os tubos apenas 

aceleraram ainda mais a reação, fazendo com que o núcleo do reator esquentasse em uma 

velocidade e em patamares tão elevados que foi impossível qualquer reação dos operadores. 

Por fim, às 1h24min, o núcleo não suportou as condições extremas em que se encontrava, 

causando uma explosão. 

 

2.2. As consequências iniciais da explosão 

A magnitude da explosão foi tamanha que uma tampa de concreto que protegia o 

reator, pesando quase 1.000 toneladas e medindo cerca 15.2 metros de diâmetro, foi lançada 

ao ar. Após isso, toda a estrutura do reator foi destruída junto do prédio em que se encontrava. 

A destruição nas estruturas do edifício fez com que o teto cedesse, deixando o núcleo do 

reator e seu material radioativo exposto (MARA, 2011). 

Com o teto destruído e o núcleo exposto, grandes quantidades de vapor d’água 

contaminado de partículas radioativas foram lançadas à atmosfera. O reator liberou a nuvem 

de vapor durante dez dias ininterruptos, gerando a incidência de chuvas radioativas por toda 

a região próxima a Pripryat. Além disso, a nuvem ultrapassou os limites territoriais 

soviéticos, chegando a ser detectada na Suécia e na Islândia, o vapor também se estagnou 

durante dias na Bielorrússia, Ucrânia e na região norte da Europa Oriental. A nuvem causada 

pela explosão e suas consequências climáticas foram as principais responsáveis pela 

contaminação de áreas mais afastadas do acidente, gerando casos como os da pequena cidade 

de Gomel, na Bielorrússia, onde devido à incidência de chuvas radioativas constantes foram 

registrados aumentos repentinos nos casos de câncer de tireoide logo após o acidente 

(MOULD, 2000). 

As partículas carregadas pelo vapor contaminaram o solo, o maquinário, os edifícios 

e outros objetos, fazendo com que os índices de exposição à radiação por parte da população 



 

soviética aumentassem, elevando os riscos do desenvolvimento de câncer e outros tipos de 

anomalias genéticas. Ademais, a contaminação do solo afetou também a economia das áreas 

rurais afetadas. Devido à alta incidência de radiação nessas regiões, muitas plantações 

padeceram ou tiveram de ser abandonadas, deixando fragilizada a agricultura de subsistência 

típica dessas localidades (UNDP; UNICEF, 2002). 

O desastre também tirou a vida de grande parte dos operadores e dos bombeiros que 

tentaram controlar as chamas e amenizar as consequências da explosão logo após sua 

incidência. Isso ocorreu pois os indivíduos não estavam com o equipamento necessário para 

combater a radiação, fazendo com que fossem expostos, em questão de minutos, a doses 

letais e sentissem sintomas de grave contaminação após algumas horas. Um dos engenheiros 

do complexo foi encarregado de subir no telhado para investigar os danos, ao fazer isso, 

olhou diretamente para o reator exposto,  ao voltar sua pele já estava escurecida devido à 

radiação, morrendo poucas semanas após o desastre. Trinta e um dos corajosos bombeiros 

que apagaram o fogo sem nenhum tipo de proteção também perderam suas vidas devido à 

exposição descontrolada (MARA, 2011). 

Por fim, o acidente comprometeu toda a cadeia alimentar da região. Diversas espécies 

de plantas e animais foram contaminadas, gerando também consequências diretas na 

alimentação local. O consumo de carnes, leite, frutas, verduras e outros tipos de alimentos 

passou a representar um risco à vida de muitas das famílias durante os primeiros meses após 

o acidente (MOULD, 2000). Segundo a Agência de Energia Nuclear (NEA) da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cerca de 52.000 km² de terras 

destinadas à agricultura na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia foram contaminadas por diversos 

tipos de partículas radioativas. Como consequência a maioria das plantações se tornou 

imprópria para o consumo devido aos altos níveis de radiação. Estima-se também que 

somente no território ucraniano, mais de 15.000 vacas tenham sido sacrificadas após os 

primeiros dias do acidente, na tentativa de reduzir a contaminação através do consumo de 

laticínios, carne e outros derivados (NEA, 2002). 

 

2.3. As políticas de contenção inicial (1986- 1991) 

As primeiras ações promovidas pelo governo tinham como objetivo proteger a 

população local da exposição às grandes doses de radiação. Nesse contexto, foram adotadas 

políticas de evacuação emergenciais. Inicialmente, o critério utilizado para a evacuação era 

baseado na distância: áreas que se encontravam em um raio de 30 km da usina deveriam ser 

evacuadas urgentemente. Ao perceberem que apenas a distância não abrangia todas as áreas 



 

afetadas, o principal critério adotado pelas autoridades para a evacuação foi alterado para a 

densidade de partículas radioativas presentes nas localidades (UNDP; UNICEF, 2002). 

Atualmente, estima-se que cerca de 400.000 pessoas foram evacuadas de diferentes locais da 

antiga União Soviética (CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

Além disso, foram promovidas campanhas de limpeza, principalmente a lavagem de 

construções, ruas e o confisco de objetos contaminados. Para cessar a emissão de radiação 

do reator exposto, foi encomendada a construção de uma estrutura de concreto sobre o núcleo 

que recebeu o nome de sarcófago. O sarcófago teve a construção de suas principais estruturas 

finalizadas no mês de novembro do ano de 1986, momento em que a construção já tapava o 

reator com relativa segurança, fazendo com que ferramentas adjacentes fossem instaladas ao 

longo dos anos (UNDP; UNICEF, 2002). 

Também foram adotadas políticas de restrição ao uso da terra, a fim de reduzir a 

contaminação de alimentos e outros produtos agrícolas. Aliado a isso, recursos foram 

destinados a pesquisas sobre como prevenir a migração dessas partículas radioativas do solo 

para os derivados agrícolas. Diversos métodos de prevenção foram testados e implantados 

pelos cientistas soviéticos no decorrer dos anos que se seguiram (UNDP; UNICEF, 2002). 

Por fim, foram feitas políticas de compensação a grupos que tiveram envolvimento 

direto ou indireto no acidente. Eram alvo dessas ações: indivíduos que participaram dos 

mutirões de limpeza e descontaminação de áreas afetadas, famílias que foram evacuadas dos 

locais contaminados e pessoas que continuaram a viver em áreas com níveis de contaminação 

acima das doses normais, ou seja, maiores do 1 Ci/km² 1 (UNDP; UNICEF, 2002). Segundo 

o relatório 15 Years after the Chernobyl Catastrophe (2001) feito pelo governo ucraniano, 

estima-se que 18 bilhões de dólares foram gastos no período, desse valor, 33% foram gastos 

em ajuda financeira a pessoas afetadas pelo acidente e 17% com políticas de realocação. 

 

2.4. As consequências às gerações atuais 

O desastre nuclear de Chernobyl trouxe problemas que ultrapassam os primeiros anos 

após o acidente. Atualmente, grandes parcelas das populações da Rússia, Bielorrússia e 

Ucrânia têm de lidar com adversidades que se originam diretamente ou indiretamente do 

acidente. Essas consequências se apresentam de maneira muito mais grave para as crianças, 

que naturalmente são um grupo de maior fragilidade. Essas implicações serão melhor 

 
1 Lê-se Curie por quilômetro quadrado. O termo diz respeito a unidade de medida utilizada para mensurar níveis 

de contaminação por radiação. Neste caso, 1 Ci = 2,7 X 1010 desintegrações por segundo.  



 

abordadas nos próximos subtópicos, sendo divididas em três áreas: exposição à radiação, 

saúde e problemas socioeconômicos.  

2.4.1 Exposição à radiação 

O primeiro problema enfrentado pela população infantil da Bielorrússia, Rússia e 

Ucrânia que abordaremos é a manutenção dessas crianças em áreas cujo risco de exposição 

à radiação ainda é elevado. As razões para a permanência dessa situação se baseiam em duas 

problemáticas: a contaminação de diversas áreas causadas pelo próprio acidente e a 

ineficiência das políticas de realocação. 

O motivo pelo qual a contaminação de locais afetados pelo acidente ainda é um risco,  

é que mesmo após as políticas de limpeza e neutralização da radiação no solo promovidas 

pelo governo soviético, o tempo de vida útil das partículas radioativas, isto é, o período no 

qual essas substâncias atingem níveis aceitáveis de emissão de radiação, é extremamente alto. 

Ou seja, mesmo com as medidas feitas nos anos seguintes ao desastre, muitas áreas ainda 

possuem graus elevados de radioatividade (UNDP; UNICEF, 2002). Nesse contexto, a 

Chernobyl Children International (2019) estima que aproximadamente 1 milhão de crianças 

ainda vivem em áreas com diferentes níveis de contaminação, destas, 500 mil se encontram 

na Bielorrússia. 

Ainda no que tange a contaminação, o solo permanece como um dos principais meios 

de exposição à radioatividade para a população infantil. Isso ocorre pois muitas famílias 

ainda praticam agricultura de subsistência em terras contaminadas. Mesmo que os níveis de 

contaminação nos alimentos sejam relativamente pequenos, diversos especialistas pontuam 

que qualquer quantidade de elementos radioativos, como o Césio, no corpo de crianças, 

deveria ser completamente inaceitável, considerando que a exposição a esse tipo de 

substâncias lhes gera muito mais mazelas do que em indivíduos plenamente desenvolvidos 

(CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

No que diz respeito à ineficiência das políticas de realocação, apesar de os esforços 

governamentais para deslocar as pessoas de áreas de grande perigo terem sido extremamente 

grandes, muitos indivíduos ainda esperam por medidas para deixarem esses locais. Na 

atualidade, estima-se que 70.000 pessoas ainda aguardam por medidas de evacuação e 

realocação de áreas de extremo risco (CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 

2019). 



 

2.4.2 Problemas socioeconômicos 

A população infantil da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia também enfrenta condições 

econômicas, sociais e clínicas desfavoráveis ao seu desenvolvimento pleno, resultantes de 

algumas das políticas de contenção inicial após o desastre, dentre as quais se destacam, 

novamente, as políticas de realocação. Em decorrência do caráter emergencial dessas 

medidas, muitas famílias foram evacuadas para áreas que não estavam devidamente 

preparadas para receber um grande contingente de pessoas, fazendo com que o acesso a 

recursos como saneamento básico, saúde de qualidade, educação e oportunidade de emprego 

fossem comprometidos. Nesse contexto, as autoridades responsáveis planejaram programas 

de construção de moradias e ajuda financeira às famílias realocadas. Segundo a UNDP e o 

UNICEF, países como a Bielorrússia gastaram cerca de 20% do seu PIB anual com esse tipo 

de programa. Mesmo com essas ações, diversas famílias ainda se encontram em locais de 

condição de vida precária, o que afeta diretamente as crianças. Nos dias de hoje, estima-se 

que 1.7 milhões de crianças vivem em situação de pobreza devido a consequências indiretas 

do desastre, dentre essas 178.000 vivem em situação de extrema pobreza, isto é, menos da 

metade da renda mínima necessária para a plena sobrevivência (CHERNOBYL CHILDREN 

INTERNATIONAL, 2019). 

 Além disto, muitas das crianças órfãs, cujos pais foram vitimados devido às 

implicações do acidente, são enviadas à orfanatos públicos nas quais as condições de moradia 

são extremamente precárias. Para mais, essas crianças sofrem com o preconceito em virtude 

de suas ligações diretas com o desastre, o que torna o processo de adoção difícil e raro. 

Devido às dificuldades de adoção grande parte desses indivíduos chegam à vida adulta sem 

a presença de um núcleo familiar, muitas vezes sendo enviados para centros psiquiátricos 

destinados a adultos, reduzindo suas oportunidades de emprego e acesso à educação de nível 

superior, perpetuando assim o ciclo de pobreza gerado por Chernobyl (CHERNOBYL 

CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

As políticas de restrição ao uso da terra também geraram consequências graves à 

atividade econômica de muitas das famílias nas áreas restringidas. Essas medidas fizeram 

com que as produções agrícolas das regiões contaminadas fossem drasticamente reduzidas, 

o que gerou uma perda considerável das rendas familiares, aumentando assim os níveis de 

pobreza. Aliado a isso, essa parcela da população se encontrava em localidades de poucas 

oportunidades de ascensão social, fazendo com que a pobreza decorrente das políticas de 

restrição dure até os dias atuais, atingindo a população infantil contemporânea e 



 

aprofundando ainda mais as condições precárias de acesso a serviços e bens básicos à 

sobrevivência, e as dificuldades ao pleno desenvolvimento dessas crianças (UNDP; 

UNICEF, 2002). 

Os problemas socioeconômicos também afetam diretamente a saúde das crianças, 

como por exemplo no fato de que, em decorrência da extrema pobreza, muitas das famílias 

não conseguem introduzir uma dieta adequada para a preservação da saúde dos mais jovens. 

Além disso, em situações emergenciais os indivíduos desrespeitam as leis de restrição ao uso 

da terra, pois não possuem renda suficiente para a compra de alimentos, fazendo com que a 

exposição às partículas radioativas e suas complicações se perpetuem (UNDP; UNICEF, 

2002). Todos esses problemas se tornam ainda mais graves devido da falta de acesso à saúde 

de qualidade dessa parcela da população, seja pela renda extremamente baixa ou pela 

marginalização causada pela realocação, resultando em um alto índice de crianças vitimadas 

anualmente, devido a complicações médicas não tratadas ou tratadas de maneira precária e 

ineficiente (CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

2.4.3 Saúde 

Como consequência da exposição frequente e das condições socioeconômicas 

desfavoráveis, as crianças que vivem em áreas contaminadas estão sujeitas ao surgimento de 

diversos problemas de saúde. Uma dessas implicações está no aumento dos índices de câncer 

de tireoide entre crianças e adolescentes após o acidente, principalmente na Ucrânia e na 

Bielorrússia. Mesmo apresentando baixos níveis de mortalidade, o tratamento para esse tipo 

de câncer é extremamente caro, exigindo muito do orçamento dos países (UNDP; UNICEF, 

2002). 

 As crianças em áreas afetadas também sofrem de deficiência de iodo2 devido à 

restrição alimentar causada pelas políticas de limitação do uso da terra e da pobreza gerada 

pela marginalização, o que pode acarretar em problemas como o bócio, isto é, o inchaço 

anormal da glândula tireoide dos afetados. A falta de iodo também pode resultar no 

desenvolvimento de deficiências intelectuais na população infantil. Por fim, a condição 

também faz com que a absorção de partículas radioativas pela tireoide seja muito mais severa, 

aumentando ainda mais os casos de câncer e outras mutações (UNDP; UNICEF, 2002). 

A exposição à radiação também é responsável pela ocorrência de diversos problemas 

de origem cardiovascular na população infantil. Isso ocorre porque o coração é um dos órgãos 

 
2 Mineral essencial para a produção de tiroxina, um hormônio que regula o metabolismo celular. 



 

mais sensíveis ao contato com partículas radioativas. Deste modo, anualmente, milhares de 

crianças nascem com doenças e deficiências cardiovasculares causadas por alterações 

genéticas em seus corações, sendo essas letais em sua grande maioria, devido à dificuldade 

em seu tratamento e a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Dentre elas a que 

mais se destaca é a condição chamada de “Coração de Chernobyl”, sendo extremamente 

mortal entre os afetados (CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

Todos esses problemas são agravados por uma condição biológica inevitável: crianças 

são mais propensas a absorção prejudicial de partículas radioativas, pois seus corpos possuem 

uma massa muito pequena, por estarem ainda em desenvolvimento, dessa forma, a proporção 

de radiação absorvida pelo corpos infantis é significativamente maior do que de outros 

recortes populacionais (CHERNOBYL CHILDREN INTERNATIONAL, 2019). 

 

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

Nesta seção serão abordados assuntos que dizem respeito às dinâmicas internas do 

comitê UNICEF, isto é, suas regras e procedimentos, além de sua história, estrutura, escopo 

de atuação e processo decisório. Também será apresentado o principal documento no qual a 

UNICEF guia suas ações, a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essas informações serão 

de suma importância para que os delegados e as delegadas sejam apresentados as nuances do 

ambiente de debate, além de introduzi-los aos valores e aspirações do UNICEF, sua 

contribuição para a cooperação internacional e resolução do tema apresentado, e dos 

objetivos dos debates no comitê UNICEF (2016).  

 

3.1. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) foi criado no dia 11 de 

dezembro de 1946 por meio de uma resolução aprovada na Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU). A organização foi criada inicialmente para fornecer ajuda às crianças da 

Europa, Oriente Médio e China, após os conflitos da Segunda Guerra Mundial. No ano de 

1953 se tornou um órgão permanente da Organização das Nações Unidas (ONU) e passou a 

atuar pela proteção e perpetuação dos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o 

mundo, mobilizando recursos e ações políticas para auxiliar os países a garantir o pleno 

desenvolvimento da sua população infantil, seja pela formulação de administrações de 

assistência e proteção, ou pelo patrocínio a programas já existentes (UNICEF, 2019). 

Quanto a sua estrutura, o órgão conta com um Conselho Executivo de 36 membros, 

que são eleitos a cada três anos pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 



 

(ECOSOC). Os membros são divididos em cinco regiões: África (com 8 assentos), Ásia (com 

7 assentos), Europa Oriental (com 4 assentos), América Latina e Caribe (com 5 assentos), e 

Europa Ocidental e Outros (com 12 assentos). O Conselho tem a função de revisar e aprovar 

todas as atividades exercidas pelo órgão, incluindo o seu orçamento e a elaboração de novos 

programas e políticas internacionais (UNICEF, 2019).  

As decisões do Conselho Executivo são auxiliadas por outros dois braços do 

UNICEF, o Escritório e o Secretariado. O Escritório é formado por cinco membros, sendo 

um presidente e quatro vice-presidentes, eleitos anualmente pelo próprio Conselho. Os cinco 

membros devem representar as regiões do Conselho, sendo que o cargo de presidente deve 

rotacionar entre regiões a cada eleição. Além disso, por matéria de costume, nenhum membro 

do Escritório deve ser natural de um país membro do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), sendo estes: China, EUA, Reino Unido, França e Rússia (UNICEF, 2019).  

O Escritório serve de ponte entre o Secretariado e os membros do Conselho 

Executivo, lidando com funções administrativas do UNICEF, e facilitando as negociações e 

as decisões entre partes. Os membros se reúnem mensalmente em ocasiões normais e 

diariamente durante as reuniões anuais do Conselho Executivo, que ocorrem em três 

oportunidades. Os eleitos também podem fazer negociações entre os membros do UNICEF 

como um todo, além de convocar reuniões especiais para assuntos que fogem a agenda anual. 

Já o Secretariado possui a função de manter eficiente as relações e as decisões do Conselho 

Executivo, provendo relatórios, consultas informais aos membros, e ser responsável pela 

organização dos espaços destinados às reuniões e outras funções administrativas e logísticas 

dentro do UNICEF (UNICEF, 2019). 

 

3.2. A Convenção sobre os Direitos da Criança 

Adotada pela Assembleia Geral da ONU no dia 20 de Novembro de 1989, e entrando 

em vigor no dia 2 de Setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos da Criança é o 

documento pelo qual o UNICEF baseia suas ações. A Convenção estabelece que os Estados 

partes devem garantir a todas as crianças e adolescentes, sem qualquer discriminação, 

medidas especiais de proteção e assistência, acesso a serviços como educação e saúde e 

condições para desenvolver suas personalidades, habilidades e talentos ao máximo potencial. 

Ela também é o documento sobre direitos humanos de maior aprovação na história, sendo 

ratificada por 196 países, sendo a única exceção os EUA (UNICEF, 2019). 

Baseando-se nas principais prerrogativas da Convenção, fica claro que a situação em 

que se encontra a população infantil, que ainda sofre com as consequências de Chernobyl, é 



 

uma violação aos direitos das crianças, principalmente em questão de acesso a saúde e 

condições de pleno desenvolvimento. Dessa forma, o assunto pode ser considerado objeto de 

discussão do UNICEF. 

 

3.3. O comitê UNICEF (2016) 

O comitê UNICEF (2016) discutirá como os membros do Conselho Executivo, em 

parceria com países convidados, ONGs especializadas e outras organizações internacionais, 

atuariam a fim de amenizar os problemas vividos pelas crianças nas áreas afetadas pelo 

desastre nuclear de Chernobyl, nos territórios da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Nesse 

sentido, o fórum contará com 23 membros, sendo estes 16 membros eleitos do Conselho 

Executivo, 5 nações convidadas, uma organização internacional e uma organização não 

governamental..  

Os debates do comitê serão moderados no estilo tradicional, ou seja, os discursos 

serão feitos a partir de uma lista de oradores3, as questões procedimentais serão decididas por 

meio de maioria simples, enquanto as substanciais maioria qualificada. Por fim, as propostas 

de resolução serão votadas por consenso. Somente os membros do Conselho Executivo terão 

direito de voto nas resoluções, cabendo ao restante o status de membro observador. Por fim, 

a língua oficial do comitê será o português. 

 

4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

Nessa seção abordaremos de forma simplificada as especificidades, condutas e 

aspirações de atores que julgamos como centrais nos debates do UNICEF (2016). É válido 

ressaltar que o fato de haver participantes centrais nos debates não diminui a importância e a 

pertinência dos outros comitês inseridos no UNICEF (2016), tendo em vista que o objetivo 

do comitê é uma resolução de toda a comunidade internacional sobre o assunto, portanto, 

todos os discursos apresentados são igualmente necessários.  

 

4.1. Bielorrússia e Ucrânia 

A Bielorrússia foi o país mais afetado pelo acidente nuclear de Chernobyl, com cerca 

de 99% do seu território contaminado por elementos radioativos, portanto, crianças bielo-

russas são as que possuem maior possibilidade de exposição à radiação. Além disso, o país 

possui uma economia modesta, fazendo com que seus recursos para a elaboração de políticas 

 
3 Os nomes da lista de oradores são escolhidos por ordem aleatória a partir do levantamento de placas dos 

delegados no decorrer do debate. 



 

de resolução sejam limitados e que sua população infantil continue sofrendo com problemas 

de origem social e econômica. Mesmo assim, o país gasta cerca de 20% de seu PIB anual 

apenas com as consequências do desastre de Chernobyl (CHERNOBYL CHILDREN 

INTERNATIONAL, 2019). 

Assim como a Bielorrússia, a Ucrânia possui uma economia relativamente pequena, 

embora mais desenvolvida. O país sofre com altas taxas de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em sua população infantil, devido à mutação genética causada pelo contato 

com a radiação. Como agravantes, o sistema de saúde ucraniano não é desenvolvido o 

suficiente para atender a alta demanda tecnológica do tratamento dessas condições e o 

tratamento privado é extremamente custoso, fazendo com que as taxas de mortalidade entre 

as crianças que desenvolvem este tipo de doença sejam extremamente altas. Tendo em vista 

os fatos citados, os dois países necessitam e apoiam a cooperação internacional para ajudar 

a solucionar os problemas causados pelo acidente nuclear de Chernobyl em suas populações 

infantis. 

 

4.2. Federação Russa 

A Rússia teve uma área de 59.300 km² afetada pela radiação de Chernobyl, o que é 

uma porção extremamente pequena quando comparada aos 17.100.000 km² de todo o 

território do país (UNDP; UNICEF, 2002). Além do que, ao contrário da Bielorrússia e da 

Ucrânia, a economia russa é uma das maiores do planeta, figurando entre os 15 maiores PIBs 

do mundo no ano de 2016 (FMI, 2017). Em consequência disso, a Rússia obteve relativo 

sucesso em suas políticas de descontaminação de áreas radioativas, fazendo com que os 

problemas por exposição não sejam tão frequentes quanto os de seus vizinhos. Entretanto, as 

compensações financeiras e os programas de realocação são criticados pela população 

afetada, que argumenta que essas ações ainda não suprem todas as necessidades causadas 

pelo desastre, fazendo com que as complicações socioeconômicas vividas pela população 

infantil permaneçam (UNDP; UNICEF, 2002). 

 

4.3. Chernobyl Children International e Greenpeace 

A Chernobyl Children International (CCI) é uma organização não governamental 

criada pela ativista irlandesa Adi Roche no ano de 1991. A CCI atua no auxílio das crianças 

que sofreram consequências diretas do desastre nuclear de Chernobyl, através de tratamentos 

às doenças causadas pela radiação, reformas de moradias, ampliação do acesso à educação, 



 

entre diversos outros programas de assistência (CHERNOBYL CHILDREN 

INTERNATIONAL, 2019). 

Criado em 1971, em Vancouver no Canadá, o Greenpeace é uma organização não 

governamental que atua na defesa de pautas ambientalistas, dos direitos humanos, do 

desarmamento, entre diversos outros assuntos. A ONG tem como missão a proteção da 

biodiversidade, a prevenção contra a poluição e o abuso dos oceanos, a promoção da paz e 

da não violência, e o fim de todas as ameaças nucleares (GREENPEACE, 2019), sendo essa 

última de suma importância para os debates do UNICEF (2016). 

 

4.4. Agência Internacional de Energia Atômica 

Criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1957, a Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA) foi concebida com o intuito de disseminar o uso 

seguro da tecnologia nuclear ao redor do globo. Dessa forma, a IAEA busca aumentar as 

contribuições da tecnologia atômica para a paz, a saúde e prosperidade mundiais, 

promovendo e auxiliando pesquisas e publicação de artigos científicos sobre o tema. Além 

disso, cabe a IAEA assistir, supervisionar ou controlar, de acordo com a conjuntura e a 

necessidade apresentada, políticas nucleares de países a fim de evitar ao uso indevido da 

tecnologia atômica. (IAEA, 2019).      
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5. TABELA DAS DELEGAÇÕES 

 

Delegação Status 

Agência Internacional de Energia Atômica Membro Observador 

Chernobyl Children International Membro Observador 

Comunidade da Austrália Membro Oficial 

Confederação Suíça Membro Oficial 

Estados Unidos da América Membro Oficial 

Federação Russa Membro Oficial 

Japão Membro Oficial 

Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura 

Membro Observador 

Reino da Dinamarca Membro Oficial 

Reino da Suécia Membro Oficial 

Reino dos Países Baixos Membro Oficial 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte 

Membro Oficial 

República da Bielorrússia Membro Oficial 

República da Coreia Membro Oficial 

República Federal da Alemanha Membro Observador 

República Federativa do Brasil Membro Observador 

República da Finlândia Membro Oficial 

República Francesa Membro Observador 

República da Índia Membro Oficial 

República de Cuba Membro Oficial 

https://www.unicef.org/brazil/sobre-o-unicef
https://undocs.org/e/icef/2016/2


 

República Italiana Membro Oficial 

República Popular da China Membro Oficial 

Ucrânia Membro Observador 

 


