
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

“Sacrificar o patrimônio natural é como o país se 

suicidar; é prejudicar seu próprio futuro.” (Rubens Ricupero, 

2019) 

 

Sejam bem-vindos à 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das 

Nações Unidas para Mudança do Clima!  

Se você está aqui, é porque compreende, assim como nós, a importância de 

debater esse tema no âmbito da cooperação internacional. Essa é uma pauta de extrema 

relevância para a contemporaneidade, pois é por meio desta discussão - que diz respeito 

a todos os países - que o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

comunidade internacional será definido, bem como o futuro do planeta e da 

humanidade. 

A crescente preocupação com o impacto da ação humana sobre o meio 

ambiente, particularmente refletido na alteração do clima e suas consequências para a 

vida na Terra, levou à consolidação do Regime Internacional do Meio Ambiente. A 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) foi aberta 

para assinatura durante a Conferência do Rio em 1992, inaugurando uma série de 

eventos que buscam promover os objetivos do desenvolvimento sustentável e da 

mitigação da mudança climática.  

Desde 1995, a UNFCCC tem organizado encontros anuais entre as partes 

signatárias da Convenção - as Conferências das Partes (COPs). A Conferência das 

Partes é o órgão decisório da UNFCCC, que discute como implementar a Convenção 

por meio de arranjos institucionais e administrativos. Uma das atribuições do órgão é 

acompanhar o progresso das metas estabelecidas para que o objetivo da Convenção se 

cumpra (UNFCCC, 2018).  

Você agora faz parte desta Convenção, representando a visão única dos 

interesses do seu país. Meu nome é Glória Veríssimo e eu o receberei nesse comitê 

juntamente com a diretora acadêmica Letícia Lucena. Este guia também foi redigido por 

Pedro Fratino, aluno do quinto semestre de Relações Internacionais. Estamos 

entusiasmadas para fazer dessa uma experiência de crescimento, diversão e aprendizado 

para todos nós!  

 

 

 

 



 

HISTÓRICO DO COMITÊ 

 

Durante o período da Guerra 

Fria, o movimento ambientalista esteve 

ligado aos movimentos de contestação, 

como, por exemplo, o Movimento dos 

Países Não Alinhados, originário da 

Conferência de Bandung (1954), na 

qual se reuniram países do Terceiro 

Mundo. Esses não estavam preocupados 

com os jogos de poder das Grandes 

Potências (Estados Unidos da América 

e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) e, sim, com a 

descolonização e o desenvolvimento de 

seus respectivos territórios.  

Tal movimento, então, voltou-se 

para as pautas desenvolvimentistas, que 

posteriormente abarcarão em assuntos 

ambientais, visto que as questões 

tratadas no Conselho de Segurança das 

Nações Unidas encontravam-se 

engessadas por causa da falta de 

consenso entre os EUA e a URSS. O 

que levou a um movimento para o 

aproveitamento de outros braços da 

Organização das Nações Unidas, em 

especial aqueles ligados ao Conselho 

Econômico e Social. 

A opinião pública, dessa forma, 

impulsionada pelas denúncias da 

comunidade científica e das 

organizações governamentais, começou 

a pressionar os governos, o que tornou 

crescente a preocupação da comunidade 

internacional sobre a preservação da 

natureza e a manutenção da qualidade 

de vida das populações. Em poucos 

anos, a legislação ambiental evoluiu em 

plano nacional nos países desenvolvidos 

e passou a ser também uma 

preocupação de inserção dos países em 

desenvolvimento (LAGO, 2007), 

colocando o assunto em evidência no 

patamar internacional. 

Isso progressivamente levou ao 

entendimento, pelos Estados, das 

questões ambientais como bens comuns 

da humanidade, em que, teoricamente, a 

utilização de um bem por um ator não 

deve implicar na impossibilidade de sua 

utilização por outro. A exemplo, tem-se 

a atmosfera, um bem global que tem 

uma capacidade limitada de absorver 

poluentes e gases do efeito estufa 

(GEEs), podendo causar alterações 

climáticas e ser prejudicial à saúde 

humana.  



 

Sendo assim, a partir da década 

de 1980, os Estados passaram a precisar 

cooperar e negociar com maior 

flexibilidade, por vezes abrindo mão de 

interesses nacionais, a fim de obter um 

benefício coletivo. Porém, a cooperação 

nesse âmbito passa a ter restrições 

frente a soberania nacional, visto que 

haveria uma relativa transferência de 

poder do Estado para as instituições 

supranacionais de supervisão dessas 

questões (VIOLA, 2002). 

O Regime Internacional do Meio 

Ambiente, em decorrência dos acordos 

obtidos em âmbito multilateral, surge a 

partir das Conferências do Meio 

Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável, nas quais foram produzidas 

regulações no âmbito das Conferências 

das Partes (COPs) da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança Climática (UNFCCC). A qual 

pontua as contribuições desses marcos 

históricos para as transformações 

políticas, econômicas e culturais da 

questão global.  

Obteve-se, por conseguinte, um 

espaço para a criação de uma agenda 

internacional do meio ambiente 

permitindo que assuntos tratados na 

comunidade científica fossem 

convertidos em regulamentação 

internacional rapidamente, como 

ocorreu na Convenção de Viena para a 

Proteção da Camada de Ozônio (1985) e 

no Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de 

Ozônio (1987). As negociações 

envolveram a indústria, a comunidade 

científica e acadêmica, a mídia, a 

sociedade civil e os governantes, e 

foram bem-sucedidas como instrumento 

de governança internacional (LAGO, 

2007). 

 

 Competências da COP-26 

A COP configura-se como um 

Regime Internacional, que, segundo 

VIOLA (2002), pode ser definido como 

"um sistema de regras, explicitadas num 

tratado internacional pactuado entre 

governos, que regulam as ações dos 

diversos atores sobre o assunto”, ou, em 

um sentido mais amplo, pode-se 

também incluir os componentes 

tecnológicos e culturais favoráveis à 

proteção do bem comum global em 

questão. Não possuindo uma sede, ou 

seja, suas conferências ocorrem em 

locais diferentes do globo. 



 

O Regime Internacional do Meio 

Ambiente e da agenda de mudança 

climática, dessa forma, tem como 

principal foco identificar os marcos 

desse processo e suas contribuições para 

a evolução do tema no âmbito 

multilateral e seus impactos nas 

políticas regionais e nacionais de 

energia. Buscando ação para mitigação 

das anomalias climáticas e dos níveis de 

poluição, a intenção de reduzir o 

impacto por meio da transição para uma 

economia global de baixo carbono e a 

realização de um desenvolvimento 

sustentável. 

A COP, portanto, além dos 

acordos internacionais, envolve o apoio 

da consciência pública à estabilização 

do clima e o investimento em 

tecnologias de baixo carbono (VIOLA, 

2002). Dá um novo patamar de 

complexidade as questões políticas 

internacionais, logo que atribui valor à 

acessibilidade dos recursos, à segurança 

e à sustentabilidade ambiental. 

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

 

As consequências negativas da 

industrialização, como a poluição 

ambiental e sonora e os grandes 

acidentes ecológicos perante a 

comunidade internacional. Como, por 

exemplo, o caso de intoxicação por 

mercúrio em Minamata, Japão; os danos 

causados à região costeira da Inglaterra 

e França pelo naufrágio de um navio 

petroleiro; e as diversas denúncias da 

Academia, levaram a atenção da opinião 

pública dos países considerados 

desenvolvidos ou de Primeiro Mundo 

aos problemas ecológicos (LAGO, 

2007). 

 A globalização da economia, a 

revolução da informação e a agenda 

ambiental contribuíram para alterar as 

relações entre os Estados. A maior 

interdependência econômica levou a 

uma prevalência da cooperação em 

detrimento dos conflitos, se comparado 

ao que ocorria no período da Guerra 

Fria (VIOLA, 2002). 

O conceito de “sustentabilidade” 

serviu como equilíbrio entre a 

preservação do meio 

ambiente e o progresso humano. A 

publicação do Relatório Brundtland em 

1987 obteve ampla aceitação com a 

definição de “desenvolvimento 

sustentável” como o desenvolvimento 



 

que atende às necessidades atuais sem 

comprometer as gerações futuras. 

Diante da necessidade de desenvolver e 

de preservar o meio ambiente, o 

discurso do desenvolvimento 

sustentável atendeu a ambas as crises. O 

conceito se baseia em três pilares: 

economia, meio-ambiente e sociedade, 

o que favorecia ao mesmo tempo a 

agenda dos países em desenvolvimento 

e dos desenvolvidos (LAGO, 2007). 

 

 

RESOLUÇÕES ANTERIORES  

 

A crescente preocupação com o 

impacto da ação humana sobre o meio 

ambiente, particularmente refletido na 

alteração do clima e suas consequências 

para a vida na Terra, levou à 

consolidação do Regime Internacional 

do Meio Ambiente. Em decorrência dos 

acordos obtidos em âmbito multilateral, 

a política energética dos Estados sofreu 

importantes alterações ao longo das 

últimas décadas em direção à 

eletrificação e diversificação da matriz 

energética, de tal maneira que o perfil 

de geração e consumo de energia está se 

alterando.  (TURCHET, 2018) 

A primeira Conferência das 

Partes na Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, COP 1, ocorreu no período de 28 

de março a 7 de abril de 1995, em 

Berlim, Alemanha. Nela, deu-se início o 

processo de negociação de metas e 

prazos específicos para a redução de 

emissões de gases de efeito estufa pelos 

países desenvolvidos. Os países em 

desenvolvimento não foram incluídos 

nessa reunião, levando-se em conta o 

princípio da Convenção que fala em 

"responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas". Eram os primeiros 

passos para a criação do Protocolo de 

Kyoto. (TERRA) Já na COP 2, foram 

decididas obrigações legais para a 

redução e também a ajuda financeira 

aos países em desenvolvimento por 

meio do Fundo Global para o Meio 

Ambiente com o objetivo do 

desenvolvimento de programas de 

redução de gases do efeito estufa.  

  

Em 1993, uma das Conferências 

de Partes mais importantes, a COP 3, 

em Kyoto, Japão, fora feita. Nela, foi 

adotado o Protocolo de Kyoto, que 

estabeleceu metas de redução para gases 



 

de efeito estufa para os países 

desenvolvidos (países do Anexo I). 

Japão, Estados Unidos e União 

Europeia assumiram compromissos 

maiores, porém, os americanos não 

ratificaram o acordo, saindo do mesmo 

em 2001. No mesmo ano, ocorreu a 

COP 6, em Bonn, Alemanha. Nela, foi 

aprovado o uso de sumidouros para 

cumprimento de metas de emissão, 

discutindo limites de emissão para 

países em desenvolvimento e a 

assistência financeira dos países 

desenvolvidos.  

  Em 2005, em Montreal, Canadá, 

ocorreu a 11ª Conferência das Partes na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP 11). 

Nela, juntamente com a Primeira 

Conferência das Partes do Protocolo de 

Kyoto, pela primeira vez a questão das 

emissões oriundas do desmatamento 

tropical e das mudanças no uso da terra 

foram aceitas oficialmente nas 

discussões no âmbito da Convenção. Na 

pauta do encontro, entrou a discussão 

do segundo período do Protocolo, após 

2012, para o qual instituições europeias 

defendem reduções de emissão na 

ordem de 20% a 30% até 2030, e entre 

60% e 80% até 2050. 

  Realizada de 28 de novembro a 

11 de dezembro de 2011, a 17ª 

Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima (COP-17) reuniu 

representantes de mais de 190 países em 

Durban, na África do Sul, que se 

comprometeram com ações para conter 

o aumento da temperatura no mundo. 

Ao reconhecerem a necessidade de 

variações para minimizar problemas 

decorrentes das mudanças climáticas, as 

economias concordaram em definir 

metas até 2015, que deverão ser 

colocadas em prática a partir de 2020. 

Dessa forma, surgiu a Plataforma de 

Durban. O projeto, que deveria 

substituir o Protocolo de Kyoto em oito 

anos, foi adotado ao término das 

negociações que estiveram à beira do 

fracasso, e previu um mapa do caminho 

para um acordo em 2015, que engloba 

grandes países emissores de gases de 

efeito estufa, como os Estados Unidos e 

a China. Uma das principais 

expectativas da COP 17 era de 

prorrogar o Protocolo de Kyoto, que 

implantou metas de redução na emissão 

de gases de efeito estufa na atmosfera e 



 

se encerrou em 2012. O acordo global, 

porém, segue ainda na teoria, sob 

ameaça de resistência ou dificuldade de 

países em modificar padrões como o da 

queima de combustíveis fósseis 

(responsável por mais de 60% das 

emissões dos países mais 

desenvolvidos). 

A edição anterior, a 25ª 

Conferência da ONU sobre o Clima 

(COP25), sediada em Madri após 

desistência do Chile devido à 

instabilidade social no país em 2019, foi 

realizada com o objetivo central de 

garantir maior discussão sobre a 

Convenção e o Acordo de Paris de 

2015, garantindo que estejam sendo 

implementadas como tal. Essa sendo a 

Conferência de Partes final antes do ano 

de definição de 2020, onde as nações 

devem enviar novos planos de ação 

climática para serem implementados no 

futuro. Das metas climáticas feitas e não 

atingidas estão é possível destacar a 

redução das emissões em 45% até 2030; 

alcance a neutralidade climática até 

2050 (zero consumo líquido de 

emissões de carbono); estabilização do 

aumento da temperatura global em 1,5C 

até o fim do século.   

  

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

Depois de tantos anos a ignorar 

esses “sintomas”, talvez tenha chegado 

a hora de dar ouvidos ao planeta de vez. 

Para quem duvida das muitas vozes que 

já se uniram em torno do assunto, que 

promete afetar seriamente o futuro da 

humanidade e do próprio planeta, os 

fenômenos naturais que devastaram 

inúmeros países em 2018 deveriam ser 

suficientes para convencer todos a 

tomar medidas urgentes, deixando as 

palavras e passando rapidamente aos 

atos. (BEACHCAM) 

 O Brasil enfrenta, a cada ano, 

um calor extremo no verão com as 

temperaturas acima de 40 graus; essa 

faixa prometendo se repetir nos anos 

seguintes. Os incêndios voltaram a 

devastar o País, independentemente de 

terem sido de origem natural ou não. 

Mas também chuva forte, rajas de vento 

ou tornados causaram prejuízos por 

todo o Brasil. Mas se isso já era habitual 

em anos anteriores, o que dizer da 

passagem por Portugal do furacão 

Leslie? Uma tempestade brutal que 

inicialmente passaria por Açores, mas 



 

que de repente virou para o continente, 

semeando o pânico por onde passou, 

sobretudo na zona centro, entre Figueira 

da Foz e Coimbra. Um fenômeno raro e 

que deixou marcas profundas. A Europa 

também sentiu os efeitos brutais 

causados diretamente pelas alterações 

climáticas. O nevão em Barcelona ou as 

chuvas torrenciais que causaram mortes 

em Maiorca afetaram o país vizinho. Na 

Itália e na França também foram 

registradas mortes por conta das fortes 

chuvas. Por outro lado, países como 

Rússia, Suécia, Alemanha ou Reino 

Unido tiveram ondas de calor pouco 

habituais. (BEACHCAM) 

Olhando para fora do nosso 

continente, foram várias as catástrofes 

que causaram danos no planeta. Desde o 

Havai à Indonésia, onde a fechar o ano 

aconteceu mais um dos muitos tsunamis 

que têm afetado aquelas ilhas. Dessa 

vez, mais de 400 mortos depois de um 

vulcão ter entrado em erupção. Foi 

apenas mais um aviso do planeta em 

relação à forma que o temos vindo a 

tratar, especialmente, ao longo das 

últimas décadas. (BEACHCAM)  

 É também com base nisso que no 

passado dia 2 de dezembro, na abertura 

dos trabalhos da 24.ª Conferência da 

ONU para o Clima (COP24), na cidade 

polaca de Katowice, a secretária-

executiva das Nações Unidas para a 

Mudança do Clima alertou para o fato 

de as alterações climáticas estarem a 

despoletar estes desastres naturais cada 

vez mais frequentes e regulares em todo 

o Mundo. (BEACHCAM) 

  As negociações na Conferência 

das Partes da Convenção das Nações 

Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a 

COP25, realizada em Madri, na 

Espanha, terminaram sem acordo sobre 

a regulação global do mercado de 

créditos de carbono e frustraram 

ambientalistas. "O resultado dessa COP 

é totalmente inaceitável", disse a 

diretora-executiva do Greenpeace, 

Jennifer Morgan. (UOL) 

Em 2019, na COP25, foram 

discutidos alguns pontos importantes 

como o comprometimento de evitar que 

a temperatura média do planeta suba a 

1,5° C neste século, as delegações 

prometendo ampliar a mobilização 

global e adotar metas mais rígidas 

sobre. As metas mais ambiciosas vieram 

de países como o Brasil, Estados 

Unidos, Índia e China. Entretanto, a 



 

promessa real é apresentar propostas 

apenas em 2020, na futura COP26. Para 

muitos, a reunião de 2019 foi 

decepcionante, já que não houve muitos 

avanços e alguns países também não 

estavam presentes.  

 O conhecimento científico será “o eixo 

principal” que deve orientar as decisões 

climáticas dos países para aumentar sua 

ambição, que deve ser constantemente 

atualizada de acordo com os avanços da 

ciência. (G1)  

Após duas semanas de 

negociações, as delegações 

concordaram em melhorar as metas de 

redução de emissões de gases do efeito 

estufa e em ajudar países vulneráveis às 

mudanças climáticas, mas adiaram a 

discussão sobre o mercado de créditos 

de carbono para a COP26, que 

acontecerá em Glasgow, Escócia, em 

novembro de 2020.  (ANSA) 

Um relatório da organização não 

governamental Save the Children, 

divulgado às vésperas do evento, busca 

dar contornos reais e imediatos à crise 

climática. Segundo a ONG, as 

mudanças em curso no clima do planeta 

levaram hoje à fome de 33 milhões de 

pessoas na África, sendo a metade delas 

crianças. A Save the Children afirma 

que ciclones, deslizamentos, inundações 

e secas elevam a insegurança alimentar 

a níveis alarmantes. "A crise climática 

está acontecendo aqui e está matando ou 

forçando as pessoas a deixarem suas 

casas, arruinando as possibilidades de 

um futuro para essas crianças", diz Ian 

Vale, da ONG. Ele cita o exemplo de 

Moçambique, país que foi atingido por 

dois ciclones num período de seis 

semanas. (BBC) 

Afinal, qual a importância da 

COP no mundo atual? Por que 

delegações do mundo inteiro devem 

sentar e analisar meios para que 

ocorram transformações ambientais? E 

por que há uma dificuldade tão grande 

em implementar tais transformações? A 

COP é, principalmente, um foro 

internacional onde partes envolvidas se 

reúnem para discutir sobre 

compromissos já firmados, como o 

Acordo de Paris, aprovado em 2015 por 

195 países. É uma reunião onde há 

cobrança para que os acordos sejam 

cumpridos.  

  Até o momento, quase todos os 

países do mundo assinaram e 

ratificaram o Acordo do Clima de Paris. 



 

Assim, de acordo com os termos 

acertados, até o fim de 2020, os 

envolvidos terão que discutir novos 

compromissos climáticos. O encontro 

em Madri representa, portanto, o início 

de 12 meses de intensas negociações 

que culminarão na COP26 em Glasgow 

em novembro do ano que vem. (BBC) 

  Há cobranças para todos os 

lados, principalmente aquelas onde 

ocorreram piora nas condições 

climáticas. O Brasil, por exemplo, vem 

sendo criticado por sua postura perante 

aos eventos ocorridos na Amazônia. 

Segundo o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), houve um 

aumento de 29,5% no ritmo do 

desmatamento da Amazônia entre 

agosto de 2018 e julho de 2019. (BBC)  

No Twitter, o ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles, disse que "a 

COP 25 não deu em nada". "Países ricos 

não querem abrir seus mercados de 

créditos de carbono. Exigem medidas e 

apontam o dedo para o resto do mundo, 

sem cerimônia, mas na hora de colocar 

a mão no bolso, eles não querem", 

afirma Salles, cuja atuação na COP 25 

se concentrou em pedir recursos dos 

países ricos para preservação no Brasil. 

(G1)  

Para o secretário-executivo do 

Observatório do Clima, Carlos Rittl, o 

resultado da conferência foi uma 

"frustração". Segundo ele, as principais 

decisões ficaram para o próximo ano. 

"É uma conferência em que o tema era a 

ambição, os níveis atuais (de ação) não 

conseguiram entregar os objetivos do 

Acordo de Paris. Essa COP, que era a 

COP da ambição, deixou toda a 

chamada para ação e toda a ambição 

para o próximo ano", explicou Rittl em 

entrevista à GloboNews. (G1) 

Mais cedo, a ativista Greta 

Thunberg lamentava o caminho das 

negociações em Madri e disse que a 

ciência não pode ser ignorada. "Parece 

que #cop25 em Madri está 

desmoronando agora. A ciência é clara, 

mas a ciência está sendo ignorada. 

Aconteça o que acontecer, nunca 

desistiremos. Nós apenas começamos", 

escreveu Greta no Twitter. (G1) 

Dois temas que causaram os 

maiores impasses são a estruturação de 

um mercado de créditos de carbono 

(contido no artigo 6 do Acordo de Paris) 

e uma nova regulamentação do Fundo 



 

de Adaptação, ou outro instrumento 

parecido que permita enviar ajuda 

financeira aos países mais vulneráveis.  

Os quase 200 países que participam da 

COP 25 não chegaram a um acordo para 

a regulação dos mercados de carbono, 

um dos principais pontos do Acordo de 

Paris, assinado há quatro anos. (G1) 

O texto chamado "Chile-Madri. 

Hora de agir" afirma que em 2020 os 

países terão de apresentar 

compromissos mais ambiciosos para 

reduzir as emissões para lidar com a 

emergência climática e não incluíram 

seção de mercados de carbono (contido 

no artigo 6 do Acordo de Paris), que 

deverá ser discutida na próxima cúpula. 

(G1) 

Simplesmente precisamos parar 

de cavar e perfurar para 

aproveitarmos as vastas 

possibilidades oferecidas pelas 

energias renováveis e pelas 

soluções baseadas na natureza. 

(GUTERRES, 2019) 

  Por mais que 70 países estejam 

se comprometendo com o objetivo de 

terem suas emissões neutras até 2050, 

não é suficiente, pois os grandes 

emissores não estão fazendo sua parte e, 

sem eles, as metas são praticamente 

impossíveis de serem atingidas. Há um 

longo caminho para ser percorrido, e 

deve a COP26 de 2020 decidir questões 

importantes para a preservação do 

planeta terra.  

 

PANORAMAS 

 

África do Sul 

Em 2019, o governo da África 

do Sul aprovou uma mudança no setor 

de energia, reduzindo o uso do carvão e 

incentivando as energias renováveis, 

além de estender o uso da nuclear. Essas 

mudanças significam um avanço 

positivo para a redução da emissão de 

carbono. 

 

Alemanha 

Na Alemanha, o assunto da 

mudança climática é de extrema 

importância, onde as promessas do 

Acordo de Paris (redução de 55% nas 

emissão de carbono) são as prioridades 

de Merkel. Para que isso seja possível, 

foi aprovada uma série de leis e uma 

mudança da matriz energética para 

opções que não emitem carbono, como 

a solar. Além de tudo isso, ela investiu 

milhões na preservação da Floresta 



 

Amazônica, aportes que em 2019 foram 

cortados.   

 

Angola 

O país sofreu uma grande seca 

em 1980, o que levou a uma série de 

estudos sobre sua vulnerabilidade na 

questão climática. Em 1989, esses 

estudos apontaram várias 

recomendações que não puderam ser 

devidamente empregadas graças às 

consequências de 27 anos de guerra 

civil. Em 2015, o país apresentou seu 

novo plano de ação climática para 

cumprir o acordo de Paris.   

 

Arábia Saudita 

Com uma meta tímida e 

considerada claramente insuficiente 

pelo Climate Change Traker, a Arábia 

Saudita segue cumprindo o acordo até o 

momento. Porém, um plano de 

diversificação da matriz energética, 

visando energias renováveis, pode 

trazer mais resultados do que o 

esperado.  

 

Argentina 

A política argentina em relação 

ao Acordo de Paris e às mudanças 

climáticas é atualizada constantemente, 

mas considerada ineficiente. O novo 

presidente ainda não fez nenhuma 

alteração no plano climático e sua 

plataforma eleitoral não foi clara nesse 

quesito. A atual vice, a ex-presidente 

Cristina Kirchner, não deu muita 

atenção ao tema.  

 

Bahamas 

Vítima em 2019 do Furacão 

Dorian, o mais forte já registrado na 

região, Bahamas sentiu um dos efeitos 

devastadores das mudanças climáticas, 

sendo extremamente vulnerável às 

ações climáticas por estar na rota dos 

furacões. Várias ações estão sendo 

tomadas para minimizar os impactos 

nas ilhas e fornecer maior segurança 

para os moradores. 

 

Bolívia 

A Bolívia é vulnerável às 

mudanças climáticas, mas mesmo assim 

só se submeteu a uma UNFCCC, em 

2000. Criado em 1995, o Programa 

Nacional de Mudanças Climáticas tem 

como objetivo fazer pesquisas sobre os 

efeitos da mudança climática e também 

questões socioeconômicas. 



 

 

Botsuana 

Em Botsuana, o Comitê 

Nacional de Mudanças Climáticas reúne 

diferentes partes do governo e da 

sociedade civil para discutir os impactos 

das mudanças climáticas. Graças ao 

grande número de árvores, o país é 

considerado um sumidouro líquido dos 

gases do efeito estufa. 

 

Brasil 

O atual governo brasileiro vem 

se chocando com a agenda das 

mudanças climáticas e entrou em atrito 

com diversos países. O ponto central é a 

floresta amazônica que foi vítima de 

uma série de queimadas gerando ações 

dos demais países (principalmente 

Alemanha, França, Noruega). Essas 

ações e a dimensão midiática do assunto 

entraram em conflito com a nossa 

soberania.  

 

Burundi 

Burundi enfrenta grandes 

problemas ambientais no solo, recursos 

florestais e a degradação ambiental 

humana. O governo tenta reverter os 

impactos, mas os efeitos já prejudicam a 

população do país, que é extremamente 

pobre e dependente da agricultura.    

 

Chade 

O Chade enfrenta diversos 

problemas climáticos, que se agravam a 

cada dia. Um deles é a desertificação e 

encolhimento do lago que deu o nome 

ao país, que é considerado o mais 

vulnerável às mudanças climáticas.  

 

Chile 

Liderando a COP 25, apesar de 

ser fora do país por razões políticas, o 

Chile quer uma posição de destaque 

nessa agenda, apresentando novas 

metas, mais ousadas e ambiciosas. A 

tentativa de reduzir as emissões de CO2 

irá abranger todo o setor econômico do 

país: se o planejamento der certo, será 

uma grande conquista, levando-o a um 

pioneirismo.    

 

República Popular da China 

A China gera um enorme 

impacto, sendo o maior emissor de gás 

carbônico, 27%, mas suas políticas 

internas tendem a melhorar esse 

percentual. Sendo o maior consumidor 



 

de energia fóssil, segue no caminho de 

renovar sua matriz explorando energias 

renováveis. 

 

 

Coreia do Sul 

A Coreia do Sul planejou uma 

redução do uso de usinas de carvão e 

nucleares, trocando-as por energias 

renováveis. Essa troca irá levar a uma 

redução na emissão para cumprir as 

metas do Acordo de Paris.  

 

El Salvador  

O desenvolvimento sustentável é 

uma das prioridades do governo de El 

Salvador. O Plano Nacional de 

Mudanças Climáticas envolve diversas 

esferas e departamentos a fim de 

atenuar os efeitos das mudanças 

climáticas. 

 

Espanha 

Foi a sede da última COP. A 

Espanha, assim como boa parte da 

Europa, vem sofrendo com as mudanças 

climáticas, um grande exemplo é a onda 

de calor. Esse impacto durou o último 

verão, quando as temperaturas foram 

recordes.   

 

Estados Unidos da América 

Em 2019, Trump retira os EUA, 

segundo maior emissor de gás 

carbônico , do Acordo de Paris, 

isolando o país dos demais. Isso só se 

agrava com as claras intenções do 

presidente em incentivar a indústria do 

carvão, indo ao oposto dos demais 

países.  

 

Etiópia 

O comprometimento etíope no 

Acordo de Paris é de se tornar neutro na 

emissão de carbono. Sua expansão 

energética será a base de hidrelétricas, 

mitigando as emissões de carbono.  

 

Federação Russa 

A Rússia, apesar de ter assinado 

e de ter metas fracas no Acordo de 

Paris, foi mais um simbolismo 

diplomático. Sua tímida meta, não gera 

mudança nem esforço do governo para 

alcançá-la. Sua vulnerabilidade às 

mudanças é alta. 

 

 

 

França 



 

Um dos países que entrou em 

atrito com o Brasil sobre as questões da 

Amazônia, a França tem feito diversas 

leis para cumprir o acordo que leva o 

nome de sua capital. Tem o objetivo de 

se tornar neutra até 1950, reduzindo seu 

consumo de combustível fóssil 

progressivamente.   

  

Gana  

É um país vulnerável às 

mudanças climáticas graças à falta da 

capacidade de se adaptar aos problemas 

ambientais e os custos socioeconômicos 

de tais mudanças no clima. Um dos 

maiores problemas causados é a falta da 

chuva que abastece a única barragem 

hidrelétrica, comprometendo 80% da 

população, prejudicando a saúde dos 

seus cidadãos.     

 

Geórgia 

A Geórgia é bastante vulnerável 

às mudanças climáticas, afetando-a 

diretamente na economia, no comércio 

exterior e na agricultura.  

 

Granada 

Vítima de diversos eventos 

climáticos no passado, Granada 

demonstrou ser vulnerável às mudanças. 

Sua renda vem do turismo e da 

agricultura, ambos podem ser afetados 

com as mudanças climáticas, 

principalmente a agricultura, piorando o 

problema do desemprego.   

 

Guatemala 

Com um grave problema gerado 

pelas mudanças climáticas, a Guatemala 

sofre uma crise de alimentos por causa 

da seca. Isso está causando um êxodo. 

Não só afeta a saúde dos guatemaltecos, 

mas também sua economia, pois o país 

possui 26% das suas exportações na 

agricultura. 

 

Indonésia 

Portadora de uma das maiores 

populações do mundo, a Indonésia vem 

com um aumento progressivo nas suas 

emissões. O carvão ainda é a principal 

fonte energética do país, porém, uma 

pequena iniciativa para utilizar energias 

renováveis está agendada. Essa redução 

de gases é extremamente necessária 

para entrar no caminho de cumprir o 

Acordo de Paris. 

 

Irã 



 

Com uma degradação dos 

recursos naturais e ambientais por causa 

do desenvolvimento e consumo para 

sustentar uma superpopulação entre 

outros problemas institucionais e 

socioeconômicos. Todavia, o Irã 

assinou diversos acordos e 

compromissos relevantes para as 

mudanças climáticas. 

 

 

Itália 

Destacando-se dos demais, a 

Itália é o primeiro país a colocar na sua 

grade curricular escolar o assunto das 

mudanças climáticas, mostrando um 

pioneirismo ao educar sua população, 

demonstrando ser uma importância 

nacional.   

 

Jamaica 

O país caribenho foi vítima de 

diversos eventos climáticos, o mais 

comum são os furacões, que estão 

ficando mais violentos devido às 

mudanças climáticas. Sua economia se 

baseia no turismo e possui uma alta taxa 

de desemprego.  

 

Japão 

As ações do governo japonês 

indicam que ele não possui a intenção 

de rever sua meta tímida do Acordo de 

Paris. Ainda mais, o governo recusou o 

pedido de coliderança da COP-25. O 

carvão ainda tem prioridade na matriz 

energética, sem sinal de explorar 

alternativas renováveis.  

  

Malaui 

Extremamente ameaçado por 

riscos climáticos que variam desde 

chuvas intensas, secas, deslizamentos e 

ondas de calor. Comunidades rurais 

sofrem com a escassez de alimentos 

devido a tais fatores. A gravidade se 

torna maior pela falta de infraestrutura 

que o país apresenta. 

 

Maldivas 

O arquipélago que é 

caracterizado pelo clima de “monção 

tropical”, uma mudança climática irá 

afetar drasticamente a vida nas ilhas. 

Mais de 80% do seu território estão 1 

metro abaixo do nível do mar. Uma 

elevação do nível do mar irá 

praticamente inviabilizar a vida no país, 

destacando a vulnerabilidade da ilha. 

 



 

Mali 

País desértico, Mali sofre com 

poucas chuvas sazonais que diminuem a 

avançar ao norte do país, mostrando sua 

vulnerabilidade. Essa seca causa atrito 

entre as comunidades que vivem na 

pobreza para arrumar recursos hídricos 

e alimentares. Com as mudanças 

climáticas e o aumento da temperatura, 

vão piorar os problemas hídricos, 

aumentando o conflito entre as 

comunidades.   

 

Marrocos 

Marrocos é fortemente 

dependente do carvão na sua matriz 

energética, porém suas promessas do 

Acordo de Paris são de reduzir 80% das 

emissões de gás carbônico até 2030. 

Sua meta corajosa, só será possível com 

Estratégia Nacional de Energia, que 

prevê uma expansão de energias 

renováveis diminuindo a dependência 

do carvão.  

 

Nepal 

O Nepal é um dos países mais 

afetados e vulneráveis pelas mudanças 

climáticas. O país vem progredindo para 

alcançar sua meta, o Plano de Ação 

Nacional para a Mobilidade Elétrica, 

tem o foco em transportes limpos, 

diversidades de energias e melhorias na 

qualidade do ar. 

 

Nicarágua 

O país da América Central, 

Nicarágua, está junto com os EUA de 

Trump e a Síria em uma pequena lista 

de países que não estão no Acordo de 

Paris. Considerando que o Acordo foi 

tímido e não alcançou o suficiente. Sua 

estratégia para combater os efeitos das 

mudanças climáticas é diminuir a 

emissão de gases que contribuem para o 

efeito estufa, adaptando diversos setores 

como a agricultura, recursos hídricos e, 

o mais importantes, o florestal. 

 

Noruega 

A Noruega tem o objetivo de se 

tornar neutra em emissões até 2030, o 

plano ambicioso entra em choque com 

sua economia, que possui grande 

participação da indústria do petróleo e 

do gás. Em 2019, a Noruega parou de 

enviar dinheiro para o fundo de 

preservação da Amazônia, devido a 

atritos com o governo Bolsonaro e pela 



 

pouca evolução da preservação da 

floresta. 

 

Paquistão 

Em 2019, mais de 235 

paquistaneses morreram e 169 ficaram 

feridos graças às chuvas de monções, 

matando mais que o terrorismo no país. 

As mudanças climáticas se tornaram 

uma ameaça à segurança nacional, onde 

não só o custo das vidas humanas entra 

na equação, mas também o custo 

econômico, custando 6% do seu PIB. O 

principal setor afetado é o da 

agricultura. 

 

Polônia 

A Polônia é um dos maiores 

emissores de gás carbônico da Europa, 

o que causa mais de 45 mil mortes por 

ano no país. A União Europeia assumiu 

o compromisso de se tornar neutra, 

porém, isso não incluiu a Polônia.  

 

Quênia 

O Quênia é altamente vulnerável 

às mudanças climáticas, afetando as 

atividades econômicas e de 

subsistência. Os recursos hídricos 

limitam a atividade agrícola, o país 

possui 83% de seu território semiárido e 

as mudanças climáticas podem agravar 

a situação.     

 

Reino Unido 

Com uma meta que foi elogiada 

por diversos grupos “verdes”, o Reino 

Unido quer reduzir em 80% as emissões 

de gás carbônico até 2050. Isso significa 

ajustes nas residências, transportes, 

agricultura e indústria, juntamente com 

um grande plantio de árvores. 

 

República Dominicana 

País que divide a ilha com o 

Haiti, a República Dominicana é 

extremamente vulnerável às mudanças 

climáticas, sendo um assunto a se tratar 

como uma emergência pelo país. Há um 

planejamento de reduzir as suas 

emissões e também de se adaptar às 

mudanças climáticas.  

 

Santa Lúcia 

O país caribenho é limitado em 

diversos recursos: humanos, 

econômicos e naturais, apesar de 

possuir uma enorme biodiversidade. A 

ilha é extremamente vulnerável às 



 

mudanças climáticas, impactando os 

seus já limitados recursos.       

 

Senegal 

A maior vulnerabilidade de 

Senegal em relação às mudanças 

climáticas está na intrusão de água 

salgada, causada pela elevação do nível 

do mar. Isso irá afetar a pesca do país, 

prejudicando a sua economia que é 

essencial para a nação.  

 

Sudão 

Vítima de secas que assolam o 

país, o Sudão se vê em dificuldades para 

lidar com os problemas climáticos. A 

adaptação é extremamente necessária 

para a agropecuária e para a 

subsistência. As chuvas não caem com 

regularidade, o que prejudica mais ainda 

a vida dos sudaneses.      

 

Suécia 

O país de Greta, a Suécia é um 

dos pioneiros no assunto, liderando pelo 

exemplo com seu bom desempenho no 

combate às mudanças climáticas. 

Porém, é criticada por sua matriz 

energética e a falta de metas nesse 

tópico, já que usa muita energia por ser 

um país extremamente frio. 

 

Tanzânia 

Altamente dependente da 

agricultura, 56% de seu PIB, e 

empregando grande parte de sua 

população, a Tanzânia é altamente 

vulnerável às mudanças climáticas. 

Vítima de secas e inundações que põem 

em risco a agricultura e a economia do 

país, com as mudanças climáticas tudo 

pode piorar.   

 

Ucrânia 

Com uma meta tímida no 

Acordo de Paris, a Ucrânia precisa de 

pouco para alcançá-la. Se sua estratégia 

para reduzir as emissões for posta em 

prática de maneira eficiente, irá superar 

sua meta, o que pode levar o país a 

rever suas metas atuais.     

 

Uruguai 

Com uma economia baseada em 

recursos naturais e pouca indústria, seu 

impacto no meio ambiente é pouco, 

porém, vulnerável às mudanças 

climáticas. O combate começou no fim 

dos anos 90, na Primeira Comunicação 



 

Nacional, onde o foco foi mitigar e 

adaptar as mudanças climáticas, a 

Segunda e Terceira Comunicações.  

 

Venezuela 

Em meio a um caos político, 

econômico e social, a Venezuela se vê 

com uma seca, que afetou a matriz 

energética do país, o que agravou mais 

ainda a difícil situação. A seca também 

afeta drasticamente a agricultura, que 

compõe 5% do PIB e 40% da demanda 

interna do país. Sua economia é 

extremamente dependente do petróleo.   

 

Zâmbia 

Já está sentindo os impactos das 

mudanças climáticas em relação às 

secas, inundações, aumento da 

temperatura e inversões de estações, que 

se agravam com as mudanças. A 

resposta a tais efeitos é desenvolver 

programas sustentáveis visando adaptar-

se às mudanças.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da discussão sobre a 

Conferência das Partes e seu propósito 

no mundo, é necessário refletir sobre 

seus objetivos e como alcançá-los de 

forma que todos os países contribuam 

com alguma parcela. É lógico que, 

países que gastam mais devem 

contribuir mais, se não as metas 

propostas serão impossíveis de serem 

atingidas. O que é necessário ser feito 

para que as questões climáticas no 

mundo sejam controladas? Como entrar 

em um acordo entre as delegações 

presentes na Conferência? Quais 

objetivos devem ser focados? O maior 

impasse da COP26 será fazer com que 

suas delegações entrem em um acordo 

sem que sua economia seja tão afetadae 

os interesses individuais afetem a 

elaboração de novas metas para o 

futuro. A questão climática é uma 

bomba relógio, em que a qualquer 

minuto um desastre pode acontecer, 

portanto, a resolução dos problemas 

atuais será de suma importância neste 

comitê.  
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