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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

Diretora - Mariana Ferreira Torres 

Olá, senhoras e senhores delegados! Sejam todos muito bem-vindos ao MINIONU! 

Meu nome é Mariana Ferreira Torres, tenho 23 anos e estou cursando o 8° período de 

Relações Internacionais na PUC Minas. Minha trajetória no MINIONU começou em 2018, 

quando participei como voluntária do CMA (2018), comitê que debateu sobre a 

regulamentação e implementação do Acordo de Paris. Em 2019 tive a oportunidade de 

participar como diretora assistente do UNODC (2018), comitê que debateu sobre o combate 

internacional ao tráfico humano. Ambas as minhas participações foram intensas e muito 

significativas para mim, o que me serviu ainda mais de inspiração para desenvolver este 

comitê. Assim, é com muito orgulho que neste ano eu me apresento a vocês como diretora 

da 4ª Assembleia Ambiental das Nações Unidas! 

O MINIONU é um projeto transformador e a minha experiência nestes últimos anos 

tem sido marcada por inúmeros aprendizados. As temáticas ambientais sempre me 

despertaram interesse e por isso, eu busquei trazer para esta edição, um comitê com uma 

proposta de grande relevância para o futuro da humanidade e do planeta. A pauta do 

desenvolvimento sustentável alia o desenvolvimento econômico e social à preservação do 

meio ambiente. O debate desse tema tem como objetivo alcançar a justiça social, a igualdade 

econômica e a redução da fome e da pobreza. Nesse contexto, o nosso comitê irá debater 

soluções inovadoras para desafios ambientais, consumo e produção sustentáveis. 

Nesta oportunidade eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês, meus queridos 

delegados e delegadas: pensar no futuro é agir no presente, e, portanto, cabe a mim, a equipe 

da UNEA (2019) e a cada um de vocês nos tornarmos forças transformadoras dispostas a 

lutar pelo mundo e torná-lo mais justo e sustentável. É muito importante garantir que todos 

possam viver desfrutando de ampla qualidade nos aspectos sociais, econômicos e sobretudo, 

em harmonia com a natureza. Eu espero que vocês aproveitem este guia de estudos e se 

preparem para os dias de simulação, para que dessa forma, todos possam desfrutar ao máximo 

essa experiência grandiosa que é o MINIONU. Para tudo que precisarem, estaremos aqui 

para ajudá-los. Sejam todos muito bem-vindos a UNEA (2019) e nos vemos em outubro para 

que possamos começar a mudar o nosso mundo! 
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Diretora Assistente – Luana Gomes Vieira 

 
 

Olá senhoras e senhores delegados! Meu nome é Luana Vieira, tenho 19 anos e 

gostaria de desejar boas-vindas a UNEA (2019). No semestre do evento estarei cursando o 

4º período de Relações Internacionais na PUC Minas e também será a minha primeira 

participação interna no universo das simulações. Sou de João Monlevade, uma cidade do 

interior de Minas Gerais, e no ensino médio não tive a oportunidade de participar como 

delegada, mas ao entrar no curso tive a oportunidade de participar do projeto. Assim, no ano 

passado, na 20ª edição do MINIONU, atuei como voluntária na equipe de logística, e a 

experiência me trouxe um carinho pelo evento e pela equipe que me acompanhará em toda a 

minha trajetória. Aqui me coloco a disposição de todos para ajudá-los no que for do meu 

alcance. 

Este ano tenho a honra de fazer parte da UNEA (2019) como diretora assistente. O 

tema atual e que critica as ações individuais e coletivas, sempre foi do meu interesse. 

Considero também que é primordial na agenda dos Estados, mas, infelizmente as questões 

ambientais estão sendo recorrentemente depreciadas e ignoradas por líderes e figuras estatais. 

Por isso, fico muito feliz com a curiosidade de muitos em conhecer e abordar de forma mais 

aprofundada o assunto. Espero poder contribuir para a caminhada dos senhores para uma 

imersão nestas questões, na expectativa de que haja uma maior compreensão sobre a 

importância do tema e um melhor equilíbrio entre o desenvolvimento humano e as 

responsabilidades com a natureza. Almejamos que assim, haja um futuro mais sustentável. 

No mais, venho a desejar-lhes as boas-vindas à 21ª edição do MINIONU e sintam-se 

acolhidos pelo nosso comitê. Vejo vocês em outubro! 

 
Diretora Assistente – Sofia França Prieto 

 
 

Olá, delegados e delegadas! Meu nome é Sofia França Prieto, tenho 20 anos e estou 

cursando o 5° período do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, no Coração 

Eucarístico. Na 21ª edição do MINIONU estarei acompanhando vocês como diretora 

assistente da 4ª Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA). Minha primeira 

participação no projeto foi na edição do ano passado, na qual fiz parte do comitê OIT (2019), 

que debateu sobre “Trabalho análogo a escravidão na indústria da moda”. Este tema, 

juntamente com a experiência maravilhosa que me foi proporcionada, me trouxeram para a 

UNEA (2019)! 
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Ter contato com o material preparado pelo comitê e com os debates entre os delegados 

me apresentou novos conhecimentos sobre a indústria da moda, além de despertar minha 

vontade e curiosidade em pesquisar mais a respeito do tema. A partir disto, aprendi sobre 

muitas questões no processo de produção e de consumo de roupas. Dentre esses 

aprendizados, destaco o agravante de que, a indústria da moda não se relaciona somente com 

as condições precárias de trabalho, mas também com a falta de implantação de propostas 

sustentáveis nos meios de produção. 

Dessa forma, estou aqui para compartilhar conhecimentos e construir novos caminhos 

com vocês. Me considero pronta para vivenciar e fazer novamente um evento incrível ao lado 

dos meus colegas e amigos. O MINIONU é de fato transformador, tanto para os delegados 

que dele participam quanto para os alunos e professores que o organizam. Assim, espero que 

ser parte desta história seja tão gratificante para vocês quanto é para nós! Sejam todos muito 

bem-vindos! 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 
 

A temática ambiental se tornou recorrente no âmbito das Relações Internacionais 

principalmente a partir da década de 1970. Neste contexto, emergiu a discussão quanto a 

garantia da sobrevivência e da gestão de recursos naturais finitos. Já que nesse caso, não se 

refere apenas à manutenção de recursos financeiros. (ABREU et al, 2012). Dessa forma, no 

que diz respeito à relação entre sociedade e meio ambiente, o desenvolvimento sustentável 

surge como uma das questões mais desafiadoras a serem debatidas na atualidade. 

(GIDDENS, 2009 apud MENDES, 2014). 

No final da década de 1960 a visão ambiental se tornou um fenômeno global e a 

preocupação com o uso sustentável dos recursos do planeta cresceu, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial – período que fez surgir temores de um novo tipo de poluição por 

meio da radiação -, e com a publicação da primeira foto do Planeta Terra visto do espaço. 

Estes dois acontecimentos chamaram a atenção para o fato de que a Terra poderia ser 

considerada um ecossistema frágil, o que acarretou o surgimento de uma consciência coletiva 

de que a responsabilidade de proteger a saúde e o bem-estar deste ecossistema era de todos. 

Assim, em 1972 a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano1. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). Nesta Conferência foi 

acordado que 

 
Defender e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras se tornou 

uma meta fundamental para a humanidade - meta a ser perseguida em conjunto e 

harmonia com os objetivos estabelecidos e fundamentais da paz e do 

desenvolvimento socioeconômico mundial. (AGÊNCIA PORTUGUESA DO 

AMBIENTE, s/d, p.9, tradução nossa).2
 

 

 
Esta Conferência foi a primeira reunião oficial para tratar de questões ambientais no 

âmbito internacional e tinha como objetivos: fazer um balanço dos problemas ambientais no 

mundo; buscar novas soluções e políticas no sentido de reduzir os problemas causados pelo 

desenvolvimento da humanidade, como poluição e esgotamento dos recursos naturais; 

 

 

 
1 Realizada em Estocolmo, Suécia, esta Conferência também é conhecida como Conferência de Estocolmo. Sua 

Declaração Final contém 19 princípios que abordam a necessidade de inspirar os povos para a preservação do 

meio ambiente (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 
2 To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative 

goal for mankind-a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental 

goals of peace and of worldwide economic and social development. 
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discutir a urbanização acelerada e debater o caráter global das consequências das atividades 

humanas no meio ambiente. (VECCHIATTI, 2004). 

A partir disto, a defesa e a preservação ambiental se tornaram uma das metas mais 

importantes a serem atingidas pela humanidade, e dessa forma, as questões ambientais 

passaram a compor as principais preocupações do Sistema Internacional. (VIOLA et al, 

2012). 

Diante desse cenário, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 

1972, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado com o 

objetivo de coordenar ações internacionais de proteção ao meio ambiente. (NAÇÕES 

UNIDAS, s/d). O PNUMA é ainda hoje a principal autoridade ambiental global, responsável 

por definir a agenda ambiental e coordenar os trabalhos da ONU no que diz respeito ao meio 

ambiente. Além disso, o PNUMA mantém o compromisso com a sustentabilidade e trabalha 

em conjunto com Estados-Membros da Organização das Nações Unidas, representantes civis, 

empresas e outros atores, buscando alavancar parcerias para impulsionar o desenvolvimento 

sustentável. (UNEP, s/d). 

De acordo com Henrique (2010), tratar de questões ambientais significa lidar com um 

problema transnacional, ou seja, uma questão que ultrapassa as fronteiras de um país e, 

portanto, demanda cooperação internacional para que os resultados pretendidos sejam 

alcançados. Estes grandes alcances, por sua vez, se relacionam com o objetivo dos Estados 

no momento em que decidem cooperar dentro de alguma temática. 

De forma geral no caso das pautas ambientais, os resultados esperados se relacionam 

com a necessidade de proteção ambiental, incluindo a preservação dos recursos hídricos, da 

biodiversidade e da necessidade de se alcançar o desenvolvimento sustentável. Desta forma, 

os Estados percebem a cooperação como meio para alcançar seus objetivos. 

Neste contexto, quando as nações do mundo possuem um objetivo comum de 

apresentarem soluções a uma agenda específica as instituições internacionais são criadas. 

Definidas como: “um conjunto relativamente estável de normas e regras constitutivas, 

regulatórias e procedimentais que pertencem ao sistema internacional, aos atores no sistema 

e suas atividades”. (DUFFIELD, 2007, p.2, tradução nossa)3. 

As instituições são pensadas como “estruturas que viabilizam a cooperação na busca 

pela solução de problemas de ação coletiva e da promoção de benefícios coletivos. ” 

 
3 International institutions are defined here as relatively stable sets of related constitutive, regulative, and 

procedural norms and rules that pertain to the international system, the actors in the system (including states as 

well as nonstate entities), and their activities. (DUFFIELD, 2007, p.2). 
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(SIQUEIRA, 2011, p. 211-212). Desse modo, os Estados se unem neste âmbito para 

cooperarem e apresentarem medidas que visam solucionar uma agenda específica. 

No que diz respeito às pautas ambientais e no contexto das instituições internacionais, 

o resultado do compartilhamento de interesses e dos objetivos comuns entre os Estados é a 

criação de órgãos que são responsáveis por lidar com uma única questão. Um exemplo é a 

criação do PNUMA e mais posteriormente, a criação da Assembleia Ambiental das Nações 

Unidas (UNEA), que será simulada durante o evento. 

O contexto da criação e as particularidades do comitê serão especificados em uma 

seção mais adiante, mas por enquanto, vale ressaltar que a UNEA foi criada com o objetivo 

específico de apresentar soluções às questões ambientais emergentes no século XXI, 

funcionando como uma estrutura institucional para que, através dela, os Estados possam criar 

estratégias de cooperação no âmbito ambiental. Diante do exposto, a temática ambiental se 

inseriu como uma grande protagonista na agenda dos países no Sistema Internacional, 

abordando questões relevantes para essas discussões. A partir disto, o próximo tópico tem 

como objetivo esclarecer alguns pontos principais e conceitos importantes sobre as questões 

ambientais que serão discutidas neste comitê. 

 
2.1 Recursos Naturais 

 
 

Os recursos naturais do planeta são aqueles elementos que estão disponíveis na 

natureza e que servem de utilidade para os seres humanos, sendo imprescindíveis para 

garantir sua sobrevivência, como minerais, água, florestas e luz solar. (RENEWABLE 

RESOURCES COALITION, 2016). Estes recursos, além de serem a base para a 

sobrevivência humana, também são os principais elementos das atividades econômicas no 

globo terrestre. 

Dessa forma, podemos dizer que a produtividade de um sistema econômico depende 

da existência e da qualidade destes recursos naturais. Logo, a má qualidade destes afeta 

diretamente a qualidade de vida da população, gerando impactos negativos para a saúde e 

bem-estar social, podendo causar até mesmo a morte prematura. 

Além disso, uma gestão que não obtiver êxito na sua execução afeta diretamente os 

setores econômicos nos quais as pessoas estão inseridas, podendo causar a redução da 

produtividade do trabalho. A degradação e a erosão do solo, por exemplo, podem levar a uma 

menor produção agrícola e com uma qualidade inferior. Com isso, a saúde dos indivíduos 

pode ser afetada, tendo em vista que os alimentos localmente plantados podem estar sem os 
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nutrientes necessários para garantir uma alimentação saudável à população. 

(APPANNAGARI, 2016). 

A partir do que foi apresentado, podemos dividir os recursos naturais entre os 

renováveis - aqueles que podem ser substituídos naturalmente e usados repetidamente, como 

madeira, oxigênio e energia solar - e recursos naturais não renováveis - aqueles que não 

podem se renovar e desaparecem definitivamente após sua colheita e utilização, como 

minerais metálicos e combustíveis fósseis -, (RENEWABLE RESOURCES COALITION, 

2016). 

O que chama atenção é que nas últimas décadas, a humanidade tem utilizado os 

recursos do planeta em volumes altamente destrutivos. De acordo com a Global Footprint 

Network4 (2018), seria necessário 1,7 Planetas Terras para sustentar o estilo de vida dos 

indivíduos e seu apetite por estes recursos, como água, carbono, fibra, terra, madeira e 

alimentos. Apesar da intensificação da produção de alimentos, da extração mineral e da 

queima de combustíveis fósseis trazerem benefícios e melhorias na vida dos indivíduos a 

curto prazo, as consequências para o meio ambiente a longo prazo são cada vez mais 

destacadas em termos de erosão do solo, escassez de água e perturbações climáticas. (THE 

GUARDIAN, 2018). 

Dessa forma, a humanidade está abrindo mão dos recursos naturais do presente e até 

mesmo do futuro para continuar operando os atuais sistemas econômicos, e se o crescimento 

econômico e os padrões de consumo continuarem nas taxas atuais, serão necessários muito 

mais esforços para garantir que o crescimento econômico positivo não cause impactos 

ambientais negativos. (UNEP, 2019). Diante disto, a preservação dos recursos é 

indispensável, uma vez que o número da população mundial continua a crescer e grande parte 

dos recursos naturais utilizados pelos seres humanos são finitos e não renováveis. 

Apresentada a seção sobre os recursos naturais e sua importância para o crescimento 

econômico dos países e para o bem-estar do meio ambiente, o próximo tópico tem como 

objetivo abordar a questão dos desafios ambientais emergentes no século XXI. Essa é uma 

discussão importante e que integra a agenda ambiental dos países. Mas aqui vale lembrar que 

as nações irão buscam lidar com estes desafios dentro de suas possibilidades, principalmente 

econômicas. 

 

 

 
4 Global Footprint Network (GFN) é uma organização internacional de pesquisas que avalia anualmente o 

endividamento ecológico da humanidade. Para fazer os cálculos, a GFN mede o uso de recursos ecológicos e a 

capacidade de recursos das nações ao longo do tempo. (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, s/d). 
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2.2 Desafios ambientais 

 
 

O entendimento dos desafios ambientais pode ser alcançado através da compreensão 

de que “o meio ambiente é um campo de conhecimento e significados socialmente 

construídos, que é perpassado pela diversidade cultural e ideológica e pelos conflitos de 

interesses”. (JACOBI, 2003, s/p). 

Dessa forma, a discussão sobre a mudança do comportamento dos seres humanos no 

contexto das suas práticas sociais e culturais é de extrema necessidade. Uma vez que a ação 

do homem é a principal causa da degradação ambiental que o mundo enfrenta atualmente. 

Posto isso, a mudança de comportamento por parte dos indivíduos e a conscientização destes 

sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais é um 

caminho possível para a solução dos problemas ambientais que impactam tão intensamente 

as mais diversas regiões e populações do planeta. (JACOBI, 2003). 

Com isso, os desafios ambientais são entendidos no contexto das consequências de 

uma interferência dos seres humanos no meio ambiente e podem variar do desequilíbrio 

ecológico e da conectividade ecológica até a má adaptação dos países perante as mudanças 

do clima. Na pauta dos desafios ambientais, é necessário compreender que os desastres 

naturais 

 
Resultam da combinação de quatro fatores (...) 1) a ocorrência de uma ameaça 

natural; 2) uma população exposta; 3) as condições de vulnerabilidade social e 

ambiental desta população; 4) insuficientes capacidades ou medidas para reduzir 

os potenciais riscos e os danos à saúde da população1,2. Esses eventos envolvem 

simultaneamente processos naturais e sociais, que impactam a sociedade a partir 

do padrão de interação entre os eventos de origem natural e a organização social. 
(FREITAS et al, 2014, p.2). 

 

Dessa forma, os desastres naturais envolvem os processos naturais do planeta e os 

processos sociais, caracterizados pela ação do homem no meio ambiente. Estes eventos 

impactam a sociedade e afetam as populações de forma desigual, com consequências que 

podem variar de curto a longo prazo em determinando território, a partir da vulnerabilidade 

socioambiental5 e da característica da região. Em relação às consequências ambientais, estes 

eventos comprometem serviços de saneamento, qualidade da água, do solo e 

 
5 O conceito de vulnerabilidade socioambiental corresponde ao “potencial para a perda”, sendo que a 

vulnerabilidade inclui tanto os “elementos de exposição ao risco” como os “fatores de propensão às 

circunstâncias que aumentam ou reduzem as capacidades da população, das infraestruturas ou dos sistemas 

físicos para responder e se recuperar de ameaças ambientais”. (CUTTER, 2011, p.60, apud FREITAS; CUNHA, 

2013, p.17). 



11 
 

 

consequentemente a oferta de alimentos. No que se refere às consequências sobre a 

infraestrutura, serviços, economia e sociedade, os serviços de saúde são os que podem ser 

mais comprometidos. (FREITAS et al, 2014). 

Além disso, outro ponto importante a ser pensado em relação aos desafios ambientais 

é a discrepância entre a intensidade que cada país do Sistema Internacional é afetado. Neste 

contexto, podemos citar o exemplo de que mesmo que os países em desenvolvimento não 

contribuam tanto para as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, estes são os países 

que tendem a ser mais impactados pelos. Efeitos da poluição do ar e do aquecimento global. 

Enquanto que os países desenvolvidos, mesmo tendo uma maior responsabilidade na emissão 

de gases de efeito estufa, devido ao seu alto nível de industrialização, são os que geralmente 

se adaptam de maneira mais eficiente a essas consequências climáticas. Já que, a capacidade 

de resposta desses países é mais alta e rápida, tendo em vista a sua boa condição econômica 

para investir nas soluções. (INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS, 2017). 

Tendo apresentado os principais elementos para o entendimento dos desafios 

ambientais – que incluem os desastres ambientais como incêndios florestais, inundações, 

ciclones, deslizamentos de terra, entre outros - neste momento serão apresentados os desafios 

mais relevantes para os debates do comitê. 

Isto é, a conectividade ecológica e o desequilíbrio ecológico, ambos relacionados com 

a definição de ecologia como “o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente”, 

dada por Ernst Haeckel em 1866. (CARY INSTITUTE OF ECOSYSTEM STUDIES, s/d). 

Para uma análise e discussão mais aprofundada destes desafios, foi utilizado o relatório 

“Fronteiras 2018-19: questões emergentes de preocupação ambiental”6, produzido pelo 

PNUMA com o intuito de alertar que as ações dos seres humanos na natureza sempre correrão 

o risco de que os impactos sejam permanentes no Planeta. 

 
2.2.1 Conectividade ecológica 

 
 

A conectividade ecológica7 é uma ponte para a preservação da biodiversidade na 

medida em que aperfeiçoa as interações entre plantas e animais tais como a polinização e 

dispersão de sementes. Sendo que, as plantas produzem mais frutos quando inseridas em 

áreas ecologicamente conectadas, com solo rico em nutrientes e propício para a plantação, 

 

 
6 Em inglês, Frontiers 2018-19: emerging issues of environmental concern (UNEP, 2019). 
7 Em inglês, ecological connectivity. 
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consequentemente servindo de utilidade para os seres humanos, através do fornecimento de 

alimentos e derivados. (UNEP, 2019). Porém, 

 
A industrialização em larga escala resultou na fragmentação generalizada de 
paisagens anteriormente intactas (...). Desde o desmatamento de florestas tropicais 

até o represamento de rios, o efeito do isolamento/fragmentação dos ecossistemas8 

é prejudicial para a fauna e a flora, e em casos mais extremos, ameaça a extinção 
de espécies. As paisagens também não se limitam ao domínio terrestre, pois a 

conectividade do ecossistema se estende para além das costas continentais, até as 

paisagens marinhas e oceanos. (UNEP, 2019, s/p, tradução nossa)9. 

 

O relatório produzido pelo PNUMA aponta que 

 
 

40% dos ecossistemas terrestres foram convertidos em paisagens agrícolas. A 

transformação de terras e rios para uso humano leva à fragmentação dos habitats. 

(...) esta fragmentação dos habitats afeta negativamente a abundância, distribuição, 

riqueza e interações de espécies, reprodução e diversidade genética. Além disso, 

impacta a capacidade das espécies de se adaptarem às novas condições climáticas. 

(UNEP, 2019, p. 25, tradução nossa)10. 

 

Posto isso, para tentar solucionar tal problemática é possível pensar no planejamento 

e na execução de ações que preservem a conectividade existente, fundamental para preservar 

a biodiversidade remanescente e proteger os ecossistemas dos quais os seres humanos 

dependem. Os esforços dos Estados em âmbito doméstico necessitam se expandir para a 

esfera internacional, uma vez que os ecossistemas não estão limitados de acordo com as 

fronteiras geográficas dos países. (UNEP, 2019). 

 
2.2.2 Desequilíbrio Ecológico 

 
 

O meio ambiente é constituído por componentes vivos (plantas, animais, micro- 

organismos)11 e não-vivos (relevos, climas, minerais)12 interligados em um ecossistema. 

 
8 Compreende-se um ecossistema como “um conjunto de componentes bióticos (vivos) que, em um 

determinado meio, trocam matéria e energia” (ALMEIDA, 2016, p. 25). 
9 Large-scale industrialization has resulted in widespread fragmentation of previously intact landscapes (…). 

From the clearance of rainforests to the damming of rivers, the knock-on effect of isolated, impacted ecosystems 

is detrimental to flora and fauna alike, and in severe cases, threatens species extinction. Landscapes are also not 

limited to the terrestrial realm as ecosystem connectivity extends beyond continental shores into marine 

seascapes and the oceans. 
10 About 40% of terrestrial ecosystems have been converted into agricultural landscapes. Land and river 

transformation for human use leads to habitat fragmentation. (...) Habitat fragmentation negatively affects 

abundance, distribution, movement, species richness and interactions, reproduction and genetic diversity. It 

impairs the ability of species to adapt to new climatic conditions. 
11 Também chamados de componentes biológicos ou bióticos. (APPANNAGARI, 2016). 
12 Também chamados de componentes físicos ou abióticos. (APPANNAGARI, 2016). 
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(APPANNAGARI, 2016). Assim, a estabilidade dos ecossistemas se relaciona ao equilíbrio 

entre produção e consumo de cada elemento vivo ou não-vivo que compõe aquele 

ecossistema. 

O desequilíbrio ecológico13 - ou instabilidade dos ecossistemas -, por sua vez, se 

refere ao estado em que um ecossistema é incapaz de se ajustar e de se adaptar às mudanças 

ambientais. Esta incapacidade ocorre quando as mudanças no meio ambiente são drásticas e 

excedem a resiliência ou capacidade do ecossistema. Um exemplo pode ser dado pela 

derrubada em massa de árvores em um ecossistema florestal, o que raramente permite a 

regeneração da floresta, uma vez que a superfície exposta ao desmatamento está sujeita ao 

intemperismo14 intenso e a erosão15, impedindo seu reflorestamento uma vez que o solo já 

perdeu seus nutrientes. (APPANNAGARI, 2016). 

Exemplos do desequilíbrio ecológico são observados em decorrência do uso em larga 

escala de fertilizantes e de pesticidas; ocorrência de mudanças na superfície da Terra; 

ocorrência de chuvas ácidas; intensificação do efeito estufa; aumento do número de incêndios 

florestais; excesso de pasto; desmatamento florestal; atividades de mineração; aceleração dos 

processos de industrialização e urbanização. Uma vez poluídos, o ar, a água e a terra geram 

muitos agentes biológicos e químicos nocivos à saúde dos seres vivos que compõem o meio 

ambiente. (APPANNAGARI, 2016). 

Assim, o desequilíbrio dos ecossistemas causa impactos tanto para o meio ambiente 

quanto para os seres vivos, inclusive os humanos, como o aumento de doenças transmissíveis 

e respiratórias; degradação do solo; desertificação; perda de recursos genéticos; 

contaminação de alimentos; destruição da camada de ozônio; aquecimento global. 

(APPANNAGARI, 2016). 

Logo, conclui-se que a ação dos seres humanos é um fator determinante da saúde e 

da qualidade de vida dos ecossistemas no qual estes também são componentes. Deste modo, 

a má gestão dos recursos naturais implica, necessariamente, desequilíbrio ecológico, que por 

sua vez, traz consequências para a saúde, economia, cultura e bem-estar social da população 

local. 

 
 

 
 

13 Em inglês, ecological imbalance. 
14 Intemperismo é o nome dado ao conjunto de alterações físicas (desagregação) e químicas (decomposição) 

que as rochas sofrem quando ficam expostas na superfície da Terra. (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 

2014). 
15 Erosão é o nome dado ao processo natural de exposição das rochas a condições diferentes das de sua 

formação. (SILVA, 1995). 
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Faz-se necessário, portanto, que haja uma maior conscientização da população acerca 

de todos os recursos que a natureza oferece, e cabe aos indivíduos tomarem essa consciência. 

Para isso, será apresentada na próxima seção, uma discussão acerca dos conceitos relevantes 

do novo modo de pensar ou repensar o meio em que os seres humanos se inserem sua relação 

com o meio ambiente. Essas ideias são de estrema importância para compreender o motivo 

pelo qual a sociedade internacional busque hoje por um desenvolvimento sustentável. Essa é 

a forma de garantir que o futuro ainda exista para todos, e não somente para uma parcela da 

sociedade. 

 
2.3 Sustentável, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

 
 

Uma vez apresentados os desafios ambientais e quais serão os mais relevantes para 

os debates do comitê, esta seção tem como objetivo apresentar os termos “sustentável”, 

“sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”, sendo que todos estes se referem à 

relação existente entre seres humanos e meio ambiente. Neste sentido, apesar da ausência do 

consenso sobre o uso destes três termos, existe a aceitação geral em relação à busca do 

equilíbrio entre as necessidades dos seres humanos e o meio ambiente. (BARBOSA et al, 

apud FEIL; SCHREIBER, 2017). 

 
2.3.1 Sustentável 

 
 

O termo “sustentável” teve sua origem nas expressões “nachhaltend”, que em alemão 

significa longevidade e “durabilité”, que em francês significa durável. Assim, o termo se 

refere à tentativa de encontrar uma solução para a escassez de recursos naturais que é 

enfrentada desde a antiguidade. Isso ocorreu por conta do crescimento da cultura humana em 

buscar incessantemente os recursos naturais do Planeta Terra e pelos benefícios que estes 

recursos podem trazer. (FEIL; SCHREIBER, 2017). Dessa maneira, o termo sustentável é 

tido como o alicerce que abrange as ideias de “sustentabilidade” e “desenvolvimento 

sustentável”, e tem como principal preocupação garantir a existência futura de recursos 

naturais que viabilizem a continuação da sobrevivência da humanidade. (FEIL; 

SCHREIBER, 2017). 

 
2.3.2 Sustentabilidade 
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O termo “sustentabilidade” tem origem no vocábulo “sustentare”, que em latim 

significa suportar; conservar; manter; resistir. Assim, em sentido literal, a sustentabilidade 

consiste na capacidade de sustentação de um sistema e é um termo que tem ganhado 

visibilidade devido às discussões a respeito da relação entre os seres humanos e o meio 

ambiente, sobretudo com relação a preservação da ecologia global e desenvolvimento 

econômico. (FEIL; SCHREIBER, 2017). 

O termo sustentabilidade está diretamente relacionado à possibilidade de os recursos 

naturais serem conservados ao longo do tempo, sendo capazes de suportar as interferências 

externas a eles, como as intervenções humanas. (WAYCARBON, 2016). Logo, a 

sustentabilidade se relaciona com as ações humanas realizadas no presente e que buscam 

manter as condições para a sobrevivência das gerações futuras. Conforme a União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), “o núcleo dominante do pensamento 

sobre sustentabilidade tornou-se a ideia de três dimensões, a sustentabilidade ambiental, a 

sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica”. (IUCN, 2006, p.2). Então, o tripé 

da sustentabilidade é constituído pela perspectiva do planeta (ambiental), das pessoas (social) 

e do lucro (econômico). 

No que diz respeito a sustentabilidade ambiental, tanto os indivíduos, quanto as 

empresas e organizações precisam descobrir uma forma de explorar os recursos naturais com 

uma maior responsabilidade. O recomendável seria que estes buscassem formas de amenizar 

os impactos negativos ao meio ambiente causados pelas suas produções. E caso não seja 

possível amenizar, que pelo menos encontrassem maneiras de compensar esses danos com 

outras ações sustentáveis. 

Quanto à sustentabilidade social, trata-se da garantia da igualdade de salários justos 

e adequados às legislações trabalhistas de todos os indivíduos, além da garantia de educação, 

saúde, lazer e segurança. Por fim, no que diz respeito à sustentabilidade econômica, são 

relevantes as questões ligadas à produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Além 

disso é importante que, tanto os indivíduos com as suas famílias, quanto de empresas tenham 

uma maior responsabilidade na gestão financeira. (LASSU, s/d). 

 
2.3.3 Desenvolvimento sustentável 

 
 

O conceito de “desenvolvimento sustentável” foi divulgado ao público através da 

publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” pela Comissão Brundtland em 1987. Nesse 

relatório, o desenvolvimento sustentável foi definido como “aquele que atende às 
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necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

a suas próprias necessidades”. (NOSSO FUTURO COMUM, 1987, p.24). No entanto, 

 
O debate sobre o desenvolvimento sustentável somente torna-se plausível uma vez 

que os indícios de um possível colapso ambiental se tornam socialmente 

reconhecidos e internacionalmente compartilhados. Este processo aufere caráter 
político mundial à medida que os riscos trazidos por estas percepções afetariam a 

noção de sobrevivência da espécie humana, questionando a organização de 

produção e consumo. (MENDES, 2014, p.34). 

 

Assim, somente através da conscientização da população mundial acerca da 

importância da preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais que as pautas 

ambientais foram inseridas como prioridade nas agendas dos países. Nesta lógica, o 

desenvolvimento sustentável tem sido entendido como solução para salvar o meio ambiente 

da degradação e da escassez de recursos. 

Segundo Bañon Gomis et al (2011), a humanidade deve alterar seus valores e 

comportamentos (pessoais e institucionais), e repensar suas relações com o planeta Terra. 

(BAÑON GOMIS et al, 2011, apud FEIL; SCHREIBER, 2017). Portanto, para ser 

alcançado, o desenvolvimento sustentável depende do planejamento e reconhecimento de 

que os recursos naturais da Terra são finitos. (WWF, s/d). 

Desse modo, o desenvolvimento sustentável é compreendido como um processo com 

base em estratégias que tentam melhorar a qualidade de vida humana, aproximando o sistema 

ambiental humano ao nível de sustentabilidade. Tem como objetivo harmonizar a vida do 

meio ambiente global a longo prazo, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e tornar a 

produção e o consumo mais sustentáveis. 

Acredita-se que somente assim, “com a exitosa condução da sustentabilidade e do 

desenvolvimento sustentável, atinge-se o sustentável”. (FEIL; SCHREIBER, 2017, p.12). 

Isso implica que os três termos mencionados integram o debate do desenvolvimento 

sustentável e a aplicação dos três conjuntamente é o que dá sentido a eles. 

Uma vez apresentados os conceitos e os tópicos acima, a próxima seção irá tratar 

sobre as ações internacionais adotadas no que diz respeito às questões ambientais, onde estes 

assuntos foram discutidos e onde os países decidiram cooperar dentro desta temática. 

 
2.4 Ações internacionais referentes às questões ambientais 
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Em 1983 a relação entre meio ambiente e desenvolvimento somada com a 

necessidade de se alcançar o desenvolvimento sustentável foram parcialmente reconhecidas 

em todo o mundo. Assim, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) foi criada pelo PNUMA com dois objetivos principais: o primeiro de rever 

questões críticas relativas ao meio ambiente, como a preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas; o segundo de promover o diálogo entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento para definir novas formas de cooperação neste âmbito. Em 1987, a 

Comissão Brundtland16 discutiu sobre as questões ambientais e identificou a necessidade dos 

países adotarem um tipo de sustentabilidade Assim, a Comissão publicou o relatório “Nosso 

Futuro Comum”, onde definiu o desenvolvimento sustentável. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Em 1992 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. Essa Conferência, mais conhecida como “Cúpula da 

Terra”, “RIO 92” ou “ECO 92” colocou a pauta do desenvolvimento sustentável na agenda 

dos países e foi onde os governos adotaram a “Agenda 21”, programa que apresenta um plano 

de ações para alcançar o desenvolvimento sustentável e criado para afastar o mundo do 

modelo insustentável de crescimento econômico. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Já que, os padrões de consumo e produção foram considerados destrutivos ao meio 

ambiente e perceberam que estavam provocando consequências para o Planeta, sendo que 

muitos recursos naturais e ecossistemas essenciais ao bem-estar humano se encontram 

ameaçados ou destruídos. (VIEIRA, 2018). 

Na Cúpula da Terra foi acertado que a maior parte dos financiamentos para a Agenda 

21 viria dos setores públicos e privados de cada país. Entretanto, foram necessários recursos 

financeiros adicionais para auxiliar os projetos de financiamento dos países em 

desenvolvimento. Assim, os países desenvolvidos estabeleceram a Facilidade Ambiental 

Global17 com o propósito de ajudar os projetos de financiamento para proteção do meio 

ambiente e promoção de meios de vida mais sustentáveis nos países em desenvolvimento. 

(NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Em 2002 ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, na África 

do Sul, para realizar um balanço de conquistas e desafios que surgiram desde a Cúpula da 

 
 

16 Este nome foi dado à Comissão pois o Secretário Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland 

para presidi-la. Além de médica, era mestre em saúde pública e havia sido primeira ministra da Noruega. 

(NAÇÕES UNIDAS, s/d). 
17 Em inglês, Global Environment Facility (GEF). Os projetos do GEF conservam a diversidade biológica; 

combatem às mudanças climáticas; eliminam as substâncias que destroem a camada de ozônio; reduzem e 
eliminam a produção e o uso de poluentes orgânicos persistentes (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 
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Terra, sendo, portanto, uma cúpula de implementação para transformar as metas e 

compromissos da Agenda 21 em ações concretas. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). Como 

resultado, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável contou com a participação 

dos 193 Estados-membros da ONU que concordaram com a criação da Declaração de 

Johanesburgo e do Plano de Implementação, onde foi reafirmado o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável por parte dos Estados e detalhados as prioridades para a 

implementação da Agenda 21. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Mais recentemente, duas reuniões impulsionaram a presença desta temática na agenda 

dos países. A primeira foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável18, conhecida como “Rio +20”, em que os governos reiteraram seus 

compromissos com o desenvolvimento sustentável. A segunda foi a Cúpula das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2015 em Nova Iorque, onde os 

193 países-membros da ONU definiram e adotaram os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) como parte da nova agenda ambiental, conhecida como Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Com isso, a discussão sobre a preservação do Planeta foi promovida 

internacionalmente pelos Estados, tendo em vista a crescente pressão das sociedades 

humanas sobre os múltiplos ecossistemas e fatores ambientais que o compõem. Assim, 

através destas Cúpulas e Conferências realizadas pelas Nações Unidas, será compreendido 

do que se trata a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que será abordada no 

tópico seguinte. 

 
2.5 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

 
 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de ação decidido 

por líderes mundiais na sede da ONU, na cidade de Nova Iorque, em 2015, que consiste de 

uma Declaração, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável19 (ODS) e 169 metas. Esta 

agenda foi adotada pelos representantes dos 193 Estados-membros da ONU e passou a servir 

 

18 Foi realizada em 2012, no Rio de Janeiro e foi marcada pela promoção da participação da sociedade na 

construção e implementação dos compromissos pela sustentabilidade (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 
19 Ao todo são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 1. Erradicação da pobreza; 2. Fome zero e 

agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água potável 

e saneamento; 7. Energia limpa e acessível; 8. Trabalho decente e crescimento econômico; 9. Indústria, 

inovação e infraestrutura; 10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. 

Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. Vida na água; 15. Vida 
terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação (NAÇÕES UNIDAS, 

s/d). 
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de plataforma de ação dos países na promoção da prosperidade e do bem-estar para a 

população mundial ao longo dos próximos 15 anos, pois sua implementação deve ocorrer 

entre os anos 2016-2030. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). No momento de sua adoção, as Nações 

Unidas declararam que 

 
Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do 

consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos 

naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa 

suportar as necessidades das gerações presentes e futuras (NAÇÕES UNIDAS, 

2015, p.2). 

 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são, portanto, um ponto central da 

Agenda 2030 e correspondem a um conjunto de programas e ações que orientarão os 

trabalhos da Organização das Nações Unidas e de seus países-membros em direção ao 

desenvolvimento sustentável e em busca do desenvolvimento global, assim como de uma 

cooperação vantajosa para todos. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2019). 

Os 17 ODS tem como objetivo abranger os indivíduos de todos os países do mundo 

até o ano de 2030. Uma vez que a escala e a ambição desta nova agenda exigem cooperação 

global para garantir sua execução, a ONU se comprometeu a trabalhar em parcerias que 

facilitarão o engajamento entre os setores público e privado, com o apoio dos governos para 

implementar os Objetivos e Metas da Agenda 2030. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

 
Figura 1 - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

 
 

 
Fonte: NAÇÕES UNIDAS (2016) 
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A figura 1 aponta os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e detalha a 

abordagem destes Objetivos em diferentes áreas temáticas de extrema importância para o 

futuro da humanidade e do Planeta, como meio ambiente, desigualdade, energia, consumo, 

biodiversidade, oceanos, industrialização e paz e segurança. Desta forma, uma das principais 

bases para as discussões do comitê será o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12 – 

Consumo e Produção Sustentáveis -, que serão discutidos no tópico seguinte. 

 
2.6 Consumo e Produção sustentáveis 

 
 

De acordo com o PNUMA, integrar a sustentabilidade ambiental com o crescimento 

econômico é um dos maiores desafios globais, dissociando a degradação ambiental do 

crescimento econômico e fazendo mais com menos. Essa dissociação dos recursos e dos 

impactos é necessária para garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, tornando a 

economia global mais ecológica e socialmente inclusiva. (UNEP, s/d). 

O consumo e a produção sustentáveis constituem o ODS 12 e representam um modelo 

no qual atores, governos, empresas, instituições e sociedade têm papeis a serem cumpridos 

para alcançar um mundo onde todos os indivíduos tenham direito a melhores qualidades de 

vida, sem comprometer o meio ambiente e o futuro. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

s/d). 

Além disso, buscam minimizar os impactos ambientais negativos dos atuais sistemas 

de produção e de consumo; promovem melhor qualidade de vida; estimulam a gestão 

sustentável, o uso eficiente dos recursos naturais e a geração de emprego; contribuem para a 

conservação dos ecossistemas, separando crescimento econômico e degradação ambiental 

através da adoção de um modo de produção e consumo sustentável. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, s/d). 

As metas do objetivo incluem reduzir o desperdício de alimentos; alcançar o manejo 

ambientalmente saudável dos produtos químicos e dos resíduos; diminuir a geração de 

resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; incentivar as grandes empresas 

e transnacionais a adotarem práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade 

em seus relatórios; apoiar os países em desenvolvimento a fortalecerem suas capacidades 

científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo, 

entre outros. (NAÇÕES UNIDAS, s/d). 

Esse ODS é extremamente relevante para o futuro, tendo em vista que o progresso 

econômico do último século veio acompanhado de um alto índice de degradação ambiental 
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que se não for contida, causará danos irreversíveis ao meio ambiente. (NAÇÕES UNIDAS, 

s/d). Assim, para a chefe interina do PNUMA, Joyce Msuya, uma vez que a humanidade 

cresceu às custas do planeta, todos precisam trabalhar para garantir um futuro sustentável e 

para transformar as formas de consumir e produzir. (NAÇÕES UNIDAS, 2019). 

Por fim, concluímos a apresentação dos principais tópicos referentes ao tema do 

comitê. Ressaltamos que a preservação do meio ambiente constitui um dos maiores desafios 

que a sociedade moderna enfrenta e, portanto, demanda um foco de atenção maior no que diz 

respeito à prioridade de ação no Sistema Internacional, balanceando o desenvolvimento e o 

crescimento econômico com a responsabilidade ambiental e ecológica. 

 
3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 
 

Em 2012, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (RIO +20), líderes mundiais pediram que a estrutura institucional do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) fosse fortalecida. Assim, o corpo 

governante do PNUMA adotou uma resolução que criou a Assembleia Ambiental das Nações 

Unidas – em inglês, United Nations Environment Assembly – UNEA. (CIEL, s/d). Sua 

criação foi o resultado de décadas de esforços internacionais no que diz respeito ao meio 

ambiente, iniciados em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo. 

Além disso, a criação da UNEA representou uma nova era em relação às temáticas 

ambientais, pois o meio ambiente passou a estar em foco no Sistema Internacional e passou 

a receber o mesmo destaque de prioridade que as questões de paz, saúde, segurança, pobreza 

e comércio nas agendas dos países. (UNEP, s/d). 

Assim, a Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) se tornou, desde sua 

criação, o órgão dirigente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

e o órgão de tomada de decisões para questões ambientais de mais alto nível no mundo. Com 

um número de membros universal, composta pelos 193 Estados Membros da ONU, a UNEA 

se reúne a cada dois anos na sede do PNUMA, em Nairóbi, no Quênia, para definir 

prioridades para as políticas ambientais globais e desenvolver o direito ambiental 

internacional20. 

 
20 O direito ambiental internacional é um “ramo do direito público composto por princípios e regras que regulam 

as condutas humanas que afetem, potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente, quer o 
natural, o cultural ou o artificial”. (AMADO, 2014, p.40). 
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Diante disso, cabe a UNEA tomar decisões estratégicas sobre questões de 

sustentabilidade ambiental, principalmente no que diz respeito aos esforços para enfrentar os 

desafios ambientais emergentes. Além disso, a UNEA contribui para a implementação da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e fornece orientações políticas ao trabalho 

do PNUMA. (UNEP, s/d). 

Na UNEA, chefes de Estado, ministros do Meio Ambiente, ativistas, presidentes de 

multinacionais e de ONGs discutem e assumem compromissos globais com a proteção 

ambiental (NAÇÕES UNIDAS, 2019). Através de suas resoluções e apelos à ação, a UNEA 

fornece liderança e estimula ações intergovernamentais sobre o meio ambiente, e, uma vez 

que a tomada de decisões requer ampla participação, a Assembleia oferece uma oportunidade 

para que todos os indivíduos possam ajudar a projetar soluções para a saúde do planeta. 

(UNEP, s/d). 

Deste modo, o comitê UNEA (2019): “Soluções inovadoras para desafios ambientais, 

consumo e produção sustentáveis”, tem como objetivo discutir políticas públicas, tecnologias 

e soluções que possam proporcionar o desenvolvimento de um novo modelo de produção e 

consumo mais consciente, sustentável e que respeite os limites do Planeta Terra. Tendo em 

vista que o futuro de toda a vida depende da aquisição de conhecimentos e paixão pela 

natureza, o comitê também tem como objetivo incentivar a prática de ações sustentáveis e 

conscientizar sobre a importância desta temática, principalmente no que diz respeito aos 

compromissos globais de proteção ambiental para os próximos anos que serão decisivos no 

que diz respeito à saúde do planeta. 

Os delegados do comitê serão estimulados a desenvolver resoluções ousadas para 

encorajar a sustentabilidade principalmente nos padrões de consumo e produção em todo o 

mundo, o que significa consumir e produzir sem esgotar os recursos naturais do planeta. 

Assim, o comitê UNEA (2019) será simulado no idioma português e será composto por 31 

delegações, entre elas Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (membros 

oficiais da UNEA); Organizações do Sistema das Nações Unidas e Organizações não- 

governamentais (ambos membros observadores). 

O comitê seguirá o modelo tradicional de moderação (por lista) e será de caráter 

recomendatório. Apesar do caráter recomendatório, é importante lembrar que, mesmo que os 

países não sejam, de fato, obrigados a adotarem as medidas, todas as decisões tomadas pelas 

delegações no comitê são de extrema importância, tanto para o âmbito doméstico quanto para 

o âmbito internacional. 
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4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 
 

Nesta seção serão expostos o posicionamento de alguns principais países dentro da 

temática dos desafios ambientais e do desenvolvimento sustentável. No entanto, isso não 

invalida o posicionamento dos outros países, sendo que todas as delegações presentes têm 

sua própria importância no contexto do comitê. 

 
4.1 Dinamarca 

 
 

A Dinamarca é um país rico em recursos naturais que são parcialmente responsáveis 

por contribuir para o seu crescimento econômico, como petróleo, gás natural, sal, calcário, 

cascalho, entre outros. No que diz respeito aos riscos de desastres naturais, as inundações são 

ameaças comuns, e os problemas ambientais enfrentados pela Dinamarca atualmente são a 

poluição do ar devido às emissões de dióxido de carbono por veículos e usinas; a poluição 

do mar do Norte por nitrogênio e fósforo e a poluição frequente da água potável por resíduos 

de animais e pesticidas. Por outro lado, grande parte do lixo doméstico e industrial produzido 

na Dinamarca é reciclado. (THE WORLD FACTBOOK, s/d). 

No que diz respeito aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Dinamarca é o 

país que apresenta melhores índices, uma vez que o país cumpre mais de 80% dos esforços 

para alcançar os mesmos. Este índice retrata um alto grau de comprometimento do governo 

no que diz respeito às temáticas ambientais e da sustentabilidade, o que torna a Dinamarca 

um país que se destaca no cenário internacional no que diz respeito às questões ambientais. 

Seu melhor desempenho está no ODS 7 - Energia acessível e limpa. A Dinamarca se 

classifica como “melhorando moderadamente” nos ODS 13 - Combate às alterações 

climáticas - e 14 - Vida debaixo d’água -. O único ODS no qual a Dinamarca enfrenta maiores 

dificuldades para alcançar é o Objetivo 12 - Consumo e produção sustentáveis. 

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT, 2019)21. 

 

 

 
 

 

 
 

21 O Índice dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável rastreia o desempenho dos países nos 17 ODS 

conforme acordado pelos países em 2015. Como tal, todas as 17 metas são igualmente ponderadas no índice. A 

pontuação significa a posição de um país entre os piores (0) ou entre os melhores (100). (SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT REPORT, 2019). 
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4.2 Suécia 

 
 

A Suécia é um país rico em recursos naturais como minério de ferro, cobre, chumbo, 

zinco, ouro e prata, madeira e energia hidrelétrica, grandes responsáveis por contribuir para 

o bom desempenho da economia do país. No que diz respeito aos riscos de desastres naturais, 

a Suécia enfrenta a possibilidade de encontrar blocos de gelo nas águas próximas ao país 

devido ao derretimento das geleiras, que podem interferir no tráfego marítimo e 

consequentemente, na economia local. 

Os problemas ambientais mais recorrentes na Suécia são a poluição marinha; os danos 

causados pela ocorrência de chuvas ácidas em solos férteis; a poluição do ar e a colheita 

inadequada de madeira. (THE WORLD FACTBOOK, s/d). No que diz respeito aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, a Suécia é o segundo país que possui melhores índices, o 

que significa alto empenho por parte do governo para alcançá-los. 

A Suécia está “no caminho para alcançar” os ODS 6 - água limpa e saneamento; 7 - 

Energia acessível e limpa; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis e 15 - Vida sobre a terra. 

No ODS 13 - Combate às mudanças climáticas, a Suécia está classificada como “melhorando 

moderadamente”. Mas, apesar deste bom desempenho nestes Objetivos, a Suécia tem 

enfrentado dificuldades para alcançar os ODS 12 - Consumo e produção sustentáveis e 14 - 

Vida debaixo d’água. (SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT, 2019). 

 
4.3 Estados Unidos da América 

 
 

Os Estados Unidos da América são um país rico em recursos naturais que contribuem 

para a economia e possuem importância comercial, como cobre, ouro, ferro, potássio, prata, 

petróleo, gás natural, madeira e carvão, sendo que o país possui a maior reserva de carvão no 

mundo, totalizando 27% do total mundial, com 491 bilhões de toneladas. No que diz respeito 

aos riscos de desastres naturais, os EUA frequentemente sofrem com vulcões, tsunamis, de 

terremotos em torno da Bacia do Pacífico, furacões na costa do Atlântico, tornados no 

Centro-Oeste e Sudeste do país, deslizamentos de terra na Califórnia, incêndios florestais e 

inundações, sendo que todos estes são considerados um grande impedimento ao 

desenvolvimento do país. 

Os EUA são um grande emissor de gases de efeito estufa na atmosfera, 

principalmente dióxido de carbono, devido à queima de combustíveis fósseis. Assim, seus 

atuais problemas ambientais são a poluição do ar; poluição da água que deriva do escoamento 
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de pesticidas e fertilizantes; recursos hídricos limitados; desmatamento; mineração; 

desertificação e baixa conservação de espécies. (THE WORLD FACTBOOK, s/d). 

Os EUA ocupam a 35ª posição no ranking do desempenho quanto aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, e apresentam seu melhor desempenho nos ODS 4 - Educação 

de qualidade e 8 - Emprego digno e crescimento econômico. No entanto, está completamente 

estagnado nos ODS 13 - Combate às alterações climáticas e 14 - Vida debaixo d’água. Seu 

pior desempenho está no ODS 12 - Consumo e produção sustentáveis e 15 – Vida sobre a 

terra. Assim, a pouca atenção dada pelo atual governo norte-americano às pautas climáticas 

e ambientais têm destaque. (SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT, 2019). 

 
4.4 China 

 
 

A China é um país rico em recursos naturais que contribuem para o desenvolvimento 

da economia do país, sendo estes o carvão, minério de ferro, petróleo, gás natural, alumínio, 

chumbo, além de possuir o maior potencial hidrelétrico do mundo. No que diz respeito aos 

riscos de desastres naturais, a China frequentemente sofre com tufões, inundações, tsunamis, 

terremotos e secas. Assim como os EUA, a China é um grande emissor de dióxido de carbono 

na atmosfera, e atualmente, um dos principais problemas ambientais enfrentados pela China 

deriva da poluição do ar resultante da dependência do carvão e da queima de combustíveis 

fósseis. 

Além disso, a China sofre com a escassez de água; poluição da água por resíduos não 

tratados; desmatamento e destruição de habitats; erosão do solo; deslizamentos de terra; 

inundações; secas; tempestades de poeira e desertificação, além do comércio ilegal de 

espécies ameaçadas. (THE WORLD FACTBOOK, s/d). A China ocupa a 39ª posição no 

ranking de desempenho quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que 

demonstra pouco engajamento do país nesta temática. 

A China está “estagnada” nos ODS que dizem respeito às pautas climáticas e 

ambientais, como o 13 - Combate às alterações climáticas; o 14 - Vida debaixo d’água e o 

15 - Vida sobre a terra. Apesar disto, a China está “moderadamente melhorando” em outros 

ODS como o 6 - Água limpa e saneamento e 7 - Energia acessível e limpa. Quanto ao ODS 

12 - consumo e produção sustentáveis, não existem muitas informações disponíveis a respeito 

da China (SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT, 2019). 
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4.5 Brasil 

 
 

O Brasil é um país rico em recursos naturais como alumínio, minério de ferro, níquel, 

petróleo, madeira, energia hidrelétrica, entre outros que são importantes para o comércio e a 

economia do país. Entre os riscos de desastres ambientais mais frequentes no Brasil estão as 

secas recorrentes no Nordeste, inundações e geadas ocasionais no Sul. 

Os atuais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil são o desmatamento na Bacia 

Amazônica, que destrói o habitat natural de muitas espécies animais e vegetais nativas da 

região; o comércio ilegal de animais silvestres; a caça ilegal; poluição do ar e da água em 

cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo; degradação do solo e poluição das bacias 

hídricas causadas pelas atividades de mineração inadequada; derramamentos de óleos e 

degradação de áreas florestais. (THE WORLD FACTBOOK, s/d). 

O Brasil ocupa a 57ª posição no ranking do desempenho quanto aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável apresenta um bom desempenho somente nos Objetivos 6 - 

Água limpa e saneamento e 7 - Energia acessível e limpa, sendo classificado como “no 

caminho para alcançá-los”. 

O Brasil está classificado como “melhorando moderadamente” nos ODS 2 - Fome 

zero; 3 - Boa saúde e bem-estar; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; e 14 - Vida 

debaixo d’água. Por outro lado, o Brasil está completamente estagnado nos ODS 13 - 

Combate às alterações climáticas e 15 - Vida sobre a terra. Quanto ao ODS 12 - Consumo e 

produção sustentáveis, são poucas as informações disponíveis a respeito do Brasil 

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT, 2019). 

 
5. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES 

 
 

● Como conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental? 

● De que forma a conscientização da população pode ser uma solução plausível para 

impulsionar os governos a adotarem o modelo do desenvolvimento sustentável? 

● Quais são medidas viáveis para a construção de uma sociedade sustentável que não 

comprometa o meio ambiente, de modo a não afetar o futuro? 

● Como os atuais modos de produção e consumo existentes podem ser modificados para 

alcançarmos o desenvolvimento sustentável? 

● Seguindo o ODS 12 – Consumo e Produção Sustentáveis - quais são alguns dos atuais 

padrões de consumo e produção que precisam mudar? 
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● Quais são alguns dos benefícios gerados pela implementação do Consumo e da Produção 

Sustentáveis? 

● Os esforços que têm sido feitos pelos países para alcançarem os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável são efetivos? 

● Como a realização da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) pode 

influenciar no fortalecimento da inserção das pautas ambientais como prioridade na 

agenda dos países? 

● Quais são os principais desafios enfrentados pelos países para alcançarem os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável? 
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6. TABELA DAS DELEGAÇÕES 
 

 
 

Delegação Status 

Estados Unidos da América Membro Oficial 

Estados Unidos Mexicanos Membro Oficial 

Federação Russa 
Membro Oficial 

Fundo das Nações Unidas para Infância Membro Observador 

Fundo Mundial para Natureza Membro Observador 

Greenpeace Membro Observador 

Japão Membro Oficial 

Nova Zelândia Membro Oficial 

Programa das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 

Membro Observador 

Reino da Arábia Saudita Membro Oficial 

Reino da Dinamarca Membro Oficial 

Reino da Espanha Membro Oficial 

Reino da Suécia 
Membro Oficial 

Reino da Tailândia Membro Oficial 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte 

Membro Oficial 

República Árabe da Síria Membro Oficial 

República Árabe do Egito Membro Oficial 

República Bolivariana da Venezuela Membro Oficial 

República da África do Sul Membro Oficial 

República da Índia Membro Oficial 

República da Coreia Membro Oficial 

República de Cuba Membro Oficial 

República Democrática do Congo Membro Oficial 

República do Chade 
Membro Oficial 

República do Haiti Membro Oficial 

República Federal da Alemanha 
Membro Oficial 

República Federal da Nigéria 
Membro Oficial 
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República Federativa do Brasil 
Membro Oficial 

República Islâmica do Afeganistão Membro Oficial 

República Oriental do Uruguai Membro Oficial 

República Popular da China Membro Oficial 

 


