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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 
Sejam bem-vindos senhores (as) delegados (as)! Meu nome é Aimara 

Cobério Terena de Aguiar, e é com um enorme prazer que me apresento como a 

diretora deste comitê. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte, mas me mudei 

para uma cidade ao lado de Salvador, chamada Lauro de Freitas quando eu tinha 7 

anos, então sou metade mineira e metade baiana. Tenho 21 anos e estou cursando 

o sétimo período de Relações Internacionais (RI). Infelizmente, não tive a 

oportunidade de participar do MINIONU como delegada e hoje me arrependo por 

isso, mas, quando conheci o mundo das simulações, eu me apaixonei.  

Minha primeira participação no MINIONU foi em 2015, no ano que ingressei 

no ensino superior, como voluntária de logística, o que me fez ver o tamanho e a 

grandiosidade deste evento. Minha segunda participação foi no ano seguinte, e fui 

diretora assistente do comitê da UNESCO (2016), onde debatemos sobre a 

inovação e internacionalização da educação. No ano passado, no 18º MINIONU, fui 

diretora assistente novamente, no comitê que simulou a Corte Internacional de 

Justiça, onde foi debatido o caso dos Estados Unidos vs. o Irã. Após tantas 

experiências e três edições maravilhosas, foi então que, no final do ano passado que 

decidi  me candidatar a vaga de diretora de um comitê. Diante disso, surgiu o CMA 

(2018), um comitê que tentará mudar a visão dos senhores (as) sobre as questões 

ambientais, mostrar sua relevância no contexto atual e a grande complexidade que 

envolve suas soluções. Ademais, o tema “meio ambiente” sempre foi uma paixão 

pessoal, o que fez com que esse tema fosse abordado no meu trabalho de 

conclusão de curso e também no comitê.  

Esta edição será a minha última participação no MINIONU, como aluna de RI, 

pois estarei me formando no final deste ano de 2018, mas posso dizer que essa 

experiência no MINIONU foi e está sendo extraordinária, e me engrandeceu não 

apenas no quesito acadêmica, e pessoalmente. Desejo a  todos (as) boas vindas  ao 

CMA (2018) e saibam que faremos o que for preciso para tornar esse momento 

incrível e compartilhar com vocês esse mundo esplêndido que é o mundo das 

simulações. 

Olá, delegados (as)! Meu nome é Mariana Esteves, tenho 22 anos e estou 

cursando o 2º período de Relações Internacionais, pela PUC Minas. Ingressei no 

curso sem nunca ter ouvido falar sobre os projetos de simulação, nem mesmo sobre 
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o MINIONU, mas decidi experimentar. Assim, na edição anterior, participei como 

voluntária no comitê da Corte Internacional de Justiça (CIJ - 2017), no qual 

debatemos sobre o caso Irã versus Estados Unidos, e foi uma experiência incrível. 

Adentrando ainda mais nesse mundo das simulações, atuarei na 19ª edição como 

Diretora Assistente do CMA, comitê que vai abordar uma discussão de extrema 

importância, com a proposta de explorarmos e agregarmos novos conhecimentos. 

Desejo boas vindas a cada um, e podem ter certeza de que faremos o que estiver ao 

nosso alcance para que todos tenhamos uma experiência maravilhosa. 

Olá Delegados (as), meu nome é Miguel Alves dos Santos Fonseca e estou 

cursando o segundo período de Relações Internacionais na PUC MINAS. Participei 

como voluntário no 18° MINIONU no comitê de língua estrangeira United Nations 

Office on Drugs and Crime 2017 (UNODC), que debateu meios de lidar com o 

narcotráfico e a violência dele derivada. Foi uma experiência de amplo aprendizado, 

tanto para a minha vida pessoal quanto acadêmica, que me motivou a fazer parte do 

CMA como Diretor Assistente na 19ª edição do MINIONU. Portanto, pretendo 

executar um ótimo trabalho nesse comitê, para proporciona-lhes uma experiência 

inesquecível neste grande evento que é o MINIONU.  

Olá senhores delegados (as), eu me chamo Pedro H. Vasconcelos Mercês, 

tenho dezenove anos, estou cursando o segundo período de relações internacionais 

na PUC-MINAS, e serei com muita alegria um dos diretores-assistentes do comitê 

CMA (2018) do 19 MINIONU. Sou de Belo horizonte, cidade à qual tenho um amor 

enorme. Além disso, eu amo conhecer lugares novos, ler livros e assistir filmes. Sou 

conhecido por ser uma pessoa muito comunicativa e extrovertida, onde sempre dou 

o melhor de mim em tudo que faço, sou apaixonado pelo que estudo, e a cada dia 

que passa me descubro mais nas Relações Internacionais. Minha trajetória no 

MINIONU começou no terceiro ano do Ensino médio e não saí desde então já 

passando por delegado, voluntário e agora diretor Assistente. O MINIONU 

representa para mim uma forma de fazer a diferença no mundo, aprender novos 

valores e ampliar meus conhecimentos. Espero que o MINIONU seja tão incrível 

para vocês quanto esta sendo pra mim, tudo está sendo feito com muito carinho, 

estou com grandes expectativas para conhecer todos vocês.  

Um abraço da Equipe CMA, e aguardamos todos vocês!  
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2 INTRODUÇÃO 

 
O CMA é um comitê da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (UNFCCC) que foca no debate sobre o Acordo de Paris (2015). 

Ele é um comitê atual que aborda diretamente um dos pontos que torna complexa a 

relação do homem para com o meio ambiente, o desenvolvimento.(MENDES, 

2014;SILVA; SPAREMBERGUER, 2005). 

Desde o seu surgimento, o homem tem modificado o meio ambiente para que 

ele estivesse de acordo com suas necessidades. Assim, ele passou a agir sobre ele, 

e nos períodos da Idade Média e moderna isso tem se intensificado, principalmente 

no período das Revoluções Industriais. (SILVA; SPAREMBERGUER, 2005). 

O dinamismo da civilização industrial introduziu radicais mudanças no Meio 
Ambiente físico. Essas transformações implicaram a formação de novos 
conceitos sobre o ambiente e o seu uso. [...] A humanidade começa a 
perceber que a proteção ao meio ambiente é um determinante de sua 
própria sobrevivência, pois, até então, as agressões contra ele eram as 
mais diversas possíveis. (SILVA; SPAREMBERGUER, 2005). 
 

 

Em meio a esse contexto iniciaram-se os debates acerca dos métodos para 

modificar os usos do homem para com o ambiente que o cerca. Assim, em a 

Conferência de Estocolmo, de 1972, que ocorreu na Suécia, foi o ponto inicial deste 

debate. Essa conferência caracterizou uma criação de um novo meio de pensar o 

meio ambiente e sua exploração. Contudo, apenas em 1991 que o debate sobre as 

mudanças climáticas ganha força e espaço na agenda dos Estados. (SILVA; 

SPAREMBERGUER, 2005; VIOLA, 2002). 

Diante disso, surgiram convenções e comitês que teriam como foco discorrer 

sobre as mudanças climáticas, e em meio a esse contexto que surge em 2015 o 

Acordo de Paris. Ademais, junto a ele surgiu a Conferência das Partes na qualidade 

de Reunião das Partes no Acordo de Paris, ou CMA. (MENDES, 2014; VIOLA, 

2002). 

Isto posto, surge o CMA (2018), que será melhor explicado durante todo este 

guia, porém para que iniciem sua leitura, existem alguns conceitos base que 

precisam compreender para que entendam mais sobre o que iremos debater:  
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Tabela 1 – Conceitos básicos 

 

Termo Definição 

Ações Antrópicas Atividades humanas que modificam o 
meio ambiente que estamos 
inseridos. 

Aquecimento Global  O aquecimento global consiste no 
aumento das temperaturas médias 
globais de superfície, por conta das 
atividades antrópicas. 
 

 

Combustíveis fósseis Substancias de origem mineral, que 
são formadas através dos compostos 
de carbono. Elas surgem através da 
decomposição de matéria orgânica 
durante um grande período de 
tempo. Diante disso, esses recursos 
são definidos como não renováveis, 
pois as reservas deles são finitas 

Desenvolvimento Sustentável Ele é um desenvolvimento capaz de 
suprir as atuais necessidades, sem 
afetar as necessidades das futuras 
gerações, ou seja, ele é o 
desenvolvimento que não esgota os 
recursos naturais, os mantendo para 
o futuro. 

Efeito Estufa O efeito estufa é um fenômeno 
natural que possibilita a vida humana 
na Terra, pois ele gera um aumento 
da temperatura média global. 
Contudo, tem ocorrido mudanças na 
concentração de gases de efeito 
estufa na atmosfera em função do 
aumento insustentável das emissões 
antrópicas, o que gera o 
Aquecimento Global. Isto é, a 
concentração de dióxido de carbono 
na atmosfera do período pré-
industrial era de 280 ppm (partículas 
por milhão), e em maio de 2018 
chegou à 411,25 ppm. 
 

Gases do efeito estufa ou GEEs São os gases cuja função é manter a 
Terra em uma temperatura em torno 
dos 30 graus, como por exemplo, o 
dióxido de carbono (CO2) , gás 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O),  
hexafluoreto de enxofre 
(SF6),  hidrofluorcarbonos (HFCs), e 
os perfluorcarbonos (PFCs).   
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Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos da BIO BRÁS, s/d; EBC, s/d; 
EARTH SYSTEM...., 2018; KRASNER, 2012; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

s/d; VARGAS;FREITAS, s/d; WWF, s/d. 
 

3 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O planeta Terra possui ao seu redor, uma quantidade de gases, cuja função é 

mantê-lo em uma temperatura em torno dos 30 graus, possibilitando assim a 

existência de vida. Dentre estes gases, existem os denominados gases do efeito 

estufa, ou GEEs que, ao serem encontrados em concentrações superiores ao 

necessário podem acarretar um aumento da temperatura média global (MENDES, 

2014). 

No ano de 1750 iniciou-se a Revolução Industrial, fenômeno este que gerou 

um aumento das emissões dos GEEs, por meio da intensificação das ações 

antrópicas. Dentre as mesmas, vale ressaltar a execução de atividades como a 

produção energética de insumos – como cimento, aço e ferro – para auxiliar na 

urbanização e o desenvolvimento econômico. Esse evento gerou o crescimento 

exponencial da concentração dos GEEs, o que ocasionou o aumento da temperatura 

da superfície, levando a comunidade internacional a protagonizar as questões 

ambientais em seus debates (MENDES, 2014): 

 
Um aumento na concentração de gases de efeito estufa aumenta a 
magnitude deste efeito, essa diferença às vezes é chamada de efeito estufa 
acentuado. A mudança na concentração de gás de efeito estufa devido às 
emissões antrópicas contribui para um forçamento radiativo instantâneo 
incrementando a temperatura da superfície e da troposfera em resposta a 
este forçamento, gradualmente restaurando o equilíbrio radiativo até o topo 
da atmosfera

 
(MENDES, p. 61, 2014). 

 

Meio ambiente Ele envolve todas as coisas vivas e 
não-vivas existentes no planeta 
Terra, e envolvem os ecossistemas 
e a vida dos humanos.  

Regime Internacional  Os regimes internacionais são 
princípios, normas, regras e 
procedimentos de tomada de 
decisões de determinada área das 
relações internacionais em torno dos 
quais convergem as expectativas dos 
atores.  
 

!
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Diante disso,  em 1988 foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudança 

do Clima (IPCC), que representou a aceitação de uma parcela da comunidade 

cientifica para com a importância das questões climáticas.  Antes do surgimento do  

IPCC os debates sobre as alterações climáticas não faziam parte da agenda no 

âmbito do Sistema Internacional. Logo, o IPCC “deu inicio ao processo de análise do 

Comitê Negociador Internacional (INC) para uma Convenção sobre Mudança do 

Clima.“ e tem fornecido os instrumentos para que as negociações entre os Estados 

existissem (VIOLA, p 28, 2002).  

Em meio a esse novo contexto, em 1992, ocorreu a Rio-92 (ou Eco-92), 

oficialmente denominada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, um evento grandioso que “reuniu 108 chefes de Estados, 187 

representantes estrangeiros, 17 agências especializadas da ONU, 35 organizações 

intergovernamentais e igualmente um expressivo número de ONGs” (PESSINI, 

2017, p. 1; UNITED NATIONS FRA..., 1992). 

Um dos desdobramentos da Eco-92 foi a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas ou UNFCCC que em inglês significa United 

Nations Framework Convention on Climate Change. Ela foi colocada para assinatura 

na Rio-92, e entrou em vigor no dia 21 de março de 1994. A convenção foca nos 

assuntos relacionados a concentração de GEEs, as atividades humanas que gerou o 

aumento da temperatura média global (MENDES, 2014). 

A UNFCCC representou um  marco importante para os debates acerca das 

questões ambientais, pois acarretou não só na produção de declarações e 

convenções referentes ao meio ambiente, mas por conta do fato de ter perpetuado a 

visão de que as questões referentes as mudanças climáticas são um problema em 

comum entre todos os países do planeta (MENDES, 2014). 

Ademais, ela possibilitou o surgimento da Conferência das Partes, ou COP, é 

que  ocorreu pela primeira vez em 1995, em Berlim, na Alemanha e do Protocolo de 

Quioto, negociado e assinado anos depois (1997). Esse protocolo, que só abrangia 

os países do Anexo 11, objetivava a redução das emissões do gás carbônico da 

atmosfera. Ele entrou em vigor no ano de 2005, e seu propósito era que os países 

                                                        
1
 A UNFCCC dividiu seus países membros em dois grupos,; o primeiro, chamado de Anexo 1, que é 

composto pelas nações industrializadas ou desenvolvidas, que são os maiores poluidores; e o 
segundo – Anexo 2 –  grupo formado pelos países em desenvolvimento. (MENDES, 2014; PESSINI, 
2017).  

 



11 
 

desenvolvidos deveriam reduzir até 2012, cerca de 5,2% das suas emissões de 

carbono (PESSINI, 2017).   

Através da entrar de vigor do Protocolo de Quioto, foi elaborado a 

Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Protocolo de Quioto 

(CMP), que passou a ser um comitê da Conferência das Partes (COP) a partir de 

2005, quando ocorreu a COP 11 (MENDES, 2014).  

Dentre as COPs após 1995, a COP-21, que ocorreu em 2015 em Paris, 

reapresentou outro marco para as discussões sobre mudanças climáticas, na 

medida em que deste evento surgiu o Acordo de Paris (2015) (PESSINI, 2017; 

PARIS AGREEMENT, 2015) 

O Acordo de Paris (2015) foi o primeiro acordo a estabelecer que os países 

industrializados, desenvolvidos, em desenvolvimento e os pobres “unissem forças” 

para encabeçar meios de gerar um desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o 

principal objetivo do acordo consiste na “resposta global à ameaça das alterações 

climáticas, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para 

erradicar a pobreza” (MENDES, 2014;PESSINI, 2017; PARIS AGREEMENT, 2015). 

Entretanto, apesar da sua relevância dentro da questão das mudanças 

climáticas, a sua regulamentação e a implementação tem se mostrado limitada, na 

medida em que, questões foram levantadas, como; a acentuação das distinções 

entre os países; o longo período estabelecido para sua implementação; as questões 

referentes aos financiamentos para o desenvolvimento sustentável; e referentes à 

relação internacional e nacional proposta no acordo (PESSINI, 2017; PARIS 

AGREEMENT, 2015). 

No contexto atual, estes questionamentos podem tornar mais complexa a 

regulamentação e a implementação do acordo, e devem ser considerados e 

solucionados durante os debates do comitê para que este acordo tenha sucesso.  

Ademais, outras questões devem ser levantadas para que a compreensão do 

contexto que ele se insere ocorra, e isso será abordado nos subtópicos seguintes. 

 

3.1 Mudanças Climáticas e o Aquecimento Global  

 
Para debater acerca da regulamentação e da implementação do Acordo de 

Paris (2015), é necessário um entendimento prévio sobre o contexto em que ele e a 

Conferência das Partes (COP) se inserem e tornam-se necessários. 
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A Revolução Industrial é um marco e representa o momento em que as 

técnicas produtivas sofreram mudanças relativas, alterando assim, não apenas as 

relações sociais, mas também a correlação entre os seres humanos e o ambiente 

que o rodeia. Tal evento iniciou-se na Inglaterra durante o século 18 e foi gerador de 

profundas transformações no que tange a produção industrial, pois surgiram a partir 

dela novas fontes energéticas alternativas à força humana e animal, como, por 

exemplo, o uso do vapor e da queima de recursos, sejam eles renováveis ou não – e 

mais tarde, a energia nuclear. Diante disso, as estruturas industriais foram 

resignificadas, o que  aumentou a capacidade produtiva e gerou um aumento no uso 

dos recursos naturais (DRUCK;  FRANCO, 1998). 

 

Figura 1 – Poluição Crescente 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES, 2014. 

 

As sociedades existentes durante a Revolução Industrial mudaram o uso do 

espaço pelo homem, a partir do aumento da concentração populacional no âmbito 

urbano e da criação dos Estados-Nação2 – o Estado em si, é aquele que possui o 

exclusivo uso da força em um território, sobre uma determinada população, contudo, 

                                                        
2
 Leia mais sobre isso em: GIDDENS, Anthony. O Estado Nação e a Violência: segundo volume de 

uma crítica contemporânea ao materialismo histórico. 1 ed. São Paulo: USO, 2008. 
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eles são ditos como Estado-Nação, pois os cidadãos do mesmo se inserem como 

parte de uma única nação (GIDDENS, 2008). Por outro lado, essas ações geraram 

uma exploração dos recursos naturais de maneira desequilibrada, um aumento da 

poluição devido ao aumento desenfreado da emissão de gases e da produção e 

acúmulo de resíduos tóxicos. Isto posto, deve-se ressaltar que os novos padrões 

industriais determinaram o uso dos recursos não renováveis e finitos após a 

Revolução Industrial, como por exemplo, o uso do ar, dos solos, da água, da flora e 

da fauna (DRUCK;FRANCO, 1998). 

A partir da Revolução Industrial as ações humanas tornaram-se mais 

acentuadas, ou seja, o aumento das atividades econômicas, o uso de combustíveis 

fósseis, a urbanização, a mudança na exploração dos recursos naturais e a 

intensificação da produção agrícola foram os causadores do aumento da 

concentração de gases na atmosfera denominados de Gases do efeito Estufa, GEEs 

(MENDES, 2014). 

O efeito estufa consiste no aumento da temperatura global advindo do 

aumento da emissão dos GEEs. Dentre os gases do efeito estufa, temos o dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4 ), ozônio (O3), óxido nitroso (N2O) e vapor de 

água. Dentre eles, o dióxido de carbono consiste no gás em maior quantidade, o que 

auxilia diretamente na elevação da temperatura do planeta, ou seja, o aumento da 

concentração do CO2 faz com que a Terra esquente mais rapidamente e em 

intensidades maiores. (MENDES, 2014). 

 

Figura 2 – O Efeito estufa, natural e influenciado pelo homem 
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Fonte: CONSERVATION IN A CHANGING, s/d. 

 

Efeito Estufa, ou em inglês, The Greenhouse Effect, pode ser definido como 

um processo natural, mas que com o aumento da emissão dos GEEs, tornou-se 

mais intenso. Naturalmente, o processo ocorre da seguinte maneira: a radiação solar 

atravessa a camada dos GEEs, atinge a superfície e é refletida para fora do planeta. 

Contudo, com o aumento da concentração dos GEEs, a radiação solar consegue 

passar pela camada dos mesmos ao entrar no planeta terra, mas quando ela é 

refletida, uma quantidade inferior da radiação solar consegue atravessar a camada 

novamente, o que aumenta a temperatura do planeta. A figura 2, a seguir, evidencia 

esse processo e estabelece uma comparação do processo que ocorre quando a 

produção de alguns GEEs é natural e quando é intensificada pelas ações antrópicas 

(ANTP, 2014 ;CONSERVATION..., 2017; MENDES, 2014). 

Diante disso, o próximo subtópico  se refere ao desenvolvimento sustentável, 

pois este tema se insere como protagonista no debate sobre as questões ambientais 

e ele representa um ponto de extrema relevância para o CMA (2015). 

 

3.2 Desenvolvimento Sustentável  

 
 O desenvolvimento sustentável, de acordo com o Relatório “Nosso Futuro 

Comum”  da Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, pode ser 

definido como o um instrumento que possui a capacidade de atender as 

“necessidades do presente sem comprometer  a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também as suas“ (COMISSÃO MUNDIAL....., p 9, 1991), ou seja, ele 

representa o uso dos recursos naturais de maneira consciente, mas mantendo o 

desenvolvimento econômico.  

O desenvolvimento sustentável representa um equilíbrio entre a exploração 

dos recursos finitos oferecidos pelo planeta Terra e o desenvolvimento econômico 

almejado por todos os países. Ele foca em gerar uma interação entre dimensões 

distintas, que são a sociedade, a economia e o meio ambiente, ou seja,  “é a noção 

de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a 

proteção ambiental” ( RIO+20, S/D). 

Com o intuito de acarretar um desenvolvimento sustentável em nível global, 

os países aprovaram em 2015 a agenda 2030 onde foram estabelecidos 17 
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objetivos denominados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou ODS, que 

abrangem cerca de 169 metas para serem alcançadas que abrangiam inúmeras 

temáticas (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, s/d), como : 

.... erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, 
educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água 
e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança 
do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e 
dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura e industrialização, governança, e meios de implementação 
(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, s/d). 

  
Tais objetivos são definidos como indivisíveis e que abarcam o âmbito social, 

ambiental e econômico e visam ser atingidos nos 15 anos após sua aprovação.  

 
Figura 3 – Objetivos de desenvolvimento sustentável 

 

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, s/d.  
 

 

Por outro lado, a aplicação do desenvolvimento sustentável possui inúmeras 

limitações, dentre elas existe uma que é um fator de complicação em comum a 

aplicabilidade do Acordo de Paris (2015), estabelecer um equilíbrio entre o 

crescimento econômico e a conservação da natureza. Desde o surgimento da 

produção agrícola que o crescimento populacional tem aumentado e o meio 

ambiente tem sido afetado diretamente por esses acontecimentos, ou seja, o 
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aumento exponencial do desmatamento e da destruição de florestas tem afetado 

diretamente os ecossistemas existentes no planeta (VEIGA ZATZ, 2008). 

Diante disso, a necessidade de que a sociedade internacional coopere e 

trabalhe para que eles sejam efetivados torna-se essenciais, e neste contexto que o  

CMA se insere. 

A Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Acordo de 

Paris tem sido de extrema importante para o debate referente as questões de 

mudanças climáticas nos dias de hoje, principalmente aos pontos relacionados a um 

desenvolvimento sustentável e a redução da emissão de cases poluentes na 

atmosfera. Sendo assim, dentre todas as COPs que ocorreram vale ressaltar a 

COP-21, que aconteceu em 2015 em Paris, e reapresentou outro marco para as 

discussões sobre mudanças climáticas, na medida em que deste evento surgiu o 

Acordo de Paris (2015) – será discutido no próximo subtópico (PASSINI, 2017; 

PARIS AGREEMENT, 2015). 

3.3 Acordo de Paris (2015) 

 

De acordo com  Krasner (2012) “Os regimes internacionais são definidos 

como princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisões de 

determinada área das relações internacionais em torno dos quais convergem as 

expectativas dos atores.” (Krasner, p. 93, 2012).  Logo, o Regime Internacional de 

Mudanças Climáticas iria se inserir objetivando que os países enfrentasse os 

problemas climáticos de uma maneira global e cooperativa (VARGAS; FREITAS, 

s/d). 

O Regime Internacional de Mudanças Climáticas, formaram o contexto em 

que a UNFCCC,e mais tarde a Conferências das Partes (COP) se insere, gerando o 

surgimento do CMP, a elaboração do Acordo de Paris (2015) e do CMA (MENDES, 

2014). 

A Conferência das Partes de 2015 – COP-21 –, que ocorreu em Paris, na 

França, foi uma das mais importantes COPs desde a primeira conferência, pois a 

mesma foi a originária do Acordo de Paris ou, em inglês Paris Agreement que entrou 

em vigor no dia 4 de novembro no ano de 2016 (UNITED NATIONS FRA..., 1992).  

 O Acordo de Paris representa uma continuidade do Protocolo de Quioto, 

abrangendo todos os países membros da UNFCCC, isto é, os países 



17 
 

industrializados, os emergentes e os pobres. O Acordo de Paris foi aprovado por 195 

membros da UNFCCC e tem como objetivo a redução da emissão dos GEEs. O foco 

maior consiste em estabelecer “o aumento da temperatura média global em bem 

menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o 

aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais “ (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2017). 

Para uma compreensão das metas do acordo existem alguns pontos no 

Acordo que precisam ser ressaltados. Dentre eles temos a primeira parte do artigo 2 

que diz: “ o presente Acordo, no sentido de reforçar a implementação da Convenção, 

incluindo o seu objetivo, visa reforçar a resposta global à ameaça das alterações 

climáticas, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para 

erradicar a pobreza...” 3 (PARIS AGREEMENT, p. 2, 2015, tradução nossa).  

Ademais, existem outras partes do acordo que são de extrema importância, 

na medida em que abordam questões referentes ao nível de emissão dos GEEs, as 

obrigações das partes que fazem parte do mesmo, a relação entre os países 

desenvolvidos para com os países em desenvolvimento (PARIS AGREEMENT, 

2015), e devemos evidenciar a quarta parte do artigo 6 do Acordo que ressalta 

diretamente o objetivo geral do acordo:  

 

Um mecanismo para contribuir para a mitigação das emissões de gases de 
efeito estufa e apoiar o desenvolvimento sustentável é estabelecido sob a 
autoridade e orientação da Conferência das Partes atuando como reunião 
das Partes deste Acordo para uso das Partes de forma voluntária. Será 
supervisionado por um organismo designado pela Conferência das Partes 
que atua como reunião das Partes no presente Acordo e deverá: 
(a)  Promover a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa, 
promovendo o desenvolvimento sustentável; 
(b)  Incentivar e facilitar a participação na mitigação de emissões de 
gases de efeito estufa por entidades públicas e privadas autorizadas por 
uma Parte; 
(c)  Contribuir para a redução dos níveis de emissão na Parte anfitriã, 
que beneficiarão de atividades de mitigação resultando em reduções de 
emissões que também podem ser usadas por outra Parte para cumprir sua 
contribuição nacionalmente determinada; e 
(d)  Fornecer uma mitigação global nas emissões globais (PARIS 
AGREEMENT, tradução nossa, p 7,  2015)

4
 

                                                        
3
 This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to 

strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable 
development and efforts to eradicate poverty (PARIS AGREEMENT, 2015). 
4

 4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions  and support 
sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary 
basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim: 
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Diante dessa explanação acerca do conteúdo do Acordo de Paris (2015) e 

dando continuidade ao foco no CMA (2015), no próximo tópico irei enfatizar como 

será a estrutura do comitê. 

 

3.4 O CMA  

 

O comitê que iremos simular é a CMA ou Conferência das Partes na 

qualidade de Reunião das Partes no Acordo de Paris, é um comitê que ocorre 

anualmente e foca na regulamentação e implementação do Acordo de Paris, 

elaborado durante a COP-21 que ocorreu em Paris, na França em 2015 (MENDES, 

2014; PARIS AGREEMENT, 2015).  

Outrossim, como já foi colocado, a Conferência das Partes na qualidade de 

Reunião das Partes no Acordo de Paris é uma das conferência que ocorrem em 

meio a Conferência das Partes, ou COP, que possui inúmeros debates e fóruns de 

debate que focam em assuntos especializados, como por exemplo a Conferência 

das Partes que atua como reunião das Partes no Protocolo de Quioto (CMP) e a 

Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes no Acordo de Paris que 

foca no debate acerca do Acordo de Paris, ou CMA (UNITED NATIONS FRA..., 

1992). 

O CMA (2015) é um comitê que ocorre no mesmo período que a COP, e 

todos aqueles que participam da convenção podem participar das reuniões do CMA 

(2015) como membros observadores, isto é, que não tem o direito ao voto5. Como já 

foi colocado, o CMA (2015) foca no Acordo de Paris (2015) que possui ao todo, 195 

assinaturas e 175 Estados membros, ou seja, que ratificaram a conferência 

internamente (UNITED NATIONS TREATY COLLECTION, 2018).  

Ademais, o CMA (2015) ocorrerá pela terceira vez em 2018, tendo em vista 

que as deliberações das edições anteriores não foram suficientes para que as metas 

                                                                                                                                                                             
(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development; 
(b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public 
and private entities authorized by a Party; 
(c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation 
activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally 
determined contribution; 
(d) To deliver an overall mitigation in global emissions (PARIS AGREEMENT, 2015). 
5
 Ver mais em Anexo A e em: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en#EndDec 
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do acordo fossem alcançadas e ele possui as mesmas línguas oficiais da ONU, o 

inglês, francês, espanhol, árabe, russo e o chinês (UNITED NATIONS FRA..., 1992). 

A Estrutura do comitê terá a simulação com dois tipos de moderação,  o 

primeiro, denominado de Contact Group, que se caracteriza por ser um debate 

moderado com lista de oradores; e o segundo chamado de  Informal Consult, ou 

Consulta Informal, onde os países se dividem em grupos para deliberar sobre o 

acordo e chegar a uma conclusão comum, isto é, por consenso, sem a moderação 

da mesa (MENDES, 2018).  

 

Figura 4 – Países que assinaram e ratificaram o Acordo de Paris (2015) 

 

 

 

 

 

Fonte: INSIDER PRO, 2017. 

 

3.4.1 Principais atores 

 
Neste tópico, a ênfase será nos principais atores inseridos nos debates da 

CMA, considerando seus interesses e participações nos debates na Conferência das 

Partes (COP). 
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Estados Unidos (EUA): Os dos Estados Unidos têm se mostrado possuidor 

de um posicionamento favorável aos debates referente as mudanças climáticas, 

entretanto ele tem se posicionado oposto ao Acordo de Paris (2015), na medida em 

que o mesmo não teria termos benéficos para os EUA, isto é, o atual presidente, 

Donald Trump afirmou que o acordo é desvantajoso para a economia e para os 

trabalhadores dos EUA (CALIXTO, 2016; GREENPEACE, 2017 ;MCGRATH, 2017; 

PRESSE, 2017). 

 

China: O posicionamento da China tem se mostrado possuidor de um 

posicionamento favorável aos debates referentes às mudanças climáticas e ao 

Acordo de Paris (2015), na medida em que seus representantes afirmaram que 

reduziriam a emissão de CO2, através da proibição da venda de carros que fossem 

movidos a combustíveis fósseis (CALIXTO, 2016; MENDES, 2014; PRESSE, 2017). 

 

União Europeia (UE): O posicionamento da UE tem sido favorável na medida 

em que tem apresentado sugestões aos seus Estados-membros, para que a 

quantidade de carbono liberado na atmosfera através do setor dos transportes fosse 

reduzido. Ademais, determinados Estados da UE, como a França, tem se 

posicionado fortemente a favor do Acordo e de políticas para reduzir a temperatura 

média global (MENDES, 2014; PRESSE, 2017). 

 

Índia: O posicionamento da Índia tem se mostrado favorável aos debates 

referentes as mudanças climáticas e ao Acordo de Paris (2015), pois tem 

estabelecido propostas ousadas, isto é, a meta era que até 2022, a Índia possuiria 

um número muito superior de produção energética através da energia solar e da 

eólica, mas especificamente 175 gigawatts. (MENDES, 2014; PRESSE, 2017; 

RODRIGUES, 2016). 

 

Brasil: O posicionamento do Brasil tem se mostrado favorável aos debates 

referentes as mudanças climáticas e ao Acordo de Paris (2015), devido ao fato de o 

país assinar e ratificar o acordo, e objetivou que até 2025, as emissões de carbono 

cairiam cerca de 37%, e em 2030 de 43%. Ademais, as secas e as queimadas 

recorrentes tem auxiliado na intensificação da participação do Brasil na efetivação 

do Acordo (MENDES, 2014;PORTAL BRASIL, 2016; PRESSE, 2017).  
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3.5 Questões relevantes  

 

A partir de tudo que foi abordado no guia, surgem algumas questões que 

devemos considerar durante nosso debate: 

 

 O longo período para a implementação do acordo, isto é, o fato dele iniciar 

sua regulamentação e sua implementação em 2018, para apenas torná-lo ativo 

após 2026, pode fazer com que ele se torne um acordo que não atingirá seus 

objetivos? 

 

 A ausência de metas específicas presentes no Acordo de Paris (2015) pode 

gerar a redução da efetividade da regulamentação e a da implementação do 

mesmo? 

 

 Em que medida, as diferenciações entre os tipos de países que são membros 

do acordo, pode tornar mais complexa a sua regulamentação e a implementação?  

 

 Em que medida o contexto atual que o acordo se insere - a saída do Estados 

Unidos da América do acordo - pode afeta-lo? 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 
Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. 

Contudo, cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua 

importância dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica 

as delegações que serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma 

demanda média, 2 uma demanda alta, e 3 uma demanda alta e constante. 
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MALDIVAS 

 
MÉXICO 

 
MOÇAMBIQUE 

 
NEPAL 

 
NICARAGUA 

 
NOVA ZELÂNDIA 

 
PANAMÁ 

 
PALESTINA 

 
POLÔNIA 

 
PERU 

 
PORTUGAL 

 
QATAR 

 
REPÚBLICA CHEKCA 
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REINO UNIDO 

 
ROMÂNIA 

 
RÚSSIA 

 
SINGAPURA 

 
SÍRIA 

 
SOMÁLIA 

 
SUÉCIA 

 
SUDÃO 

 
SUDÃO DO SUL 

 
SUÍCA 

 
TAILÂNDIA 

 
TURQUIA 

 
TUVALU 

 
UCRÂNIA 

 
UNIÃO EUROPÉIA 

 
URUGUAI 

 
 
 

ANEXO A - Tabela de membros observadores e não observadores 
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Participante Assinatura (aqueles 
que só assinam são 
membros 
observadores) 

Ratificação, aceitação 
(A), aprovação (AA), 
adesão(a) (aqueles 
que ratificam são 
membros não 
observadores) 

Afeganistão 22 de Abril de 2016 15 de Fevereiro de 2017 

África do Sul 22 de Abril de 2016 1 de Novembro de 2016 

Alemanha 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

Arábia Saudita 22 de Abril de 2016 3 de Novembro de 2016 

Armênia 20 de Setembro de 
2016 

23 de Março de 2017 

Austrália 22 de Abril de 2016 9 de Novembro de 2016 

Áustria 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

Bangladesh 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Barbados 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

Bélgica 22 de Abril de 2016 6 de Abril de 2017 

Brasil 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Bulgária 22 de Abril de 2016 29 de Novembro de 
2016 

Cabo Verde 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2017 

Camarão 22 de Abril de 2016 29 de Julho de 2016 

Canadá 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

Catar 22 de Abril de 2016 23 de Junho de 2017 

Chade 22 de Abril de 2016 12 de Janeiro de 2017 

Chile 20 de Setembro de 
2016 

10 de Fevereiro 2017 

China 22 de Abril de 2016 3 de Setembro de 2016 

Colômbia 22 de Abril de 2016  

Congo 22 de Abril de 2016 21 de Abril de 2017 

Coreia do Norte 22 de Abril de 2016 1 de Agosto de 2016 

Coreia do Sul 22 de Abril de 2016 3 de Novembro de 2016 

Costa do Marfim 22 de Abril de 2016 25 de outubro de 2016 

Costa Rica 22 de Abril de 2016 13 de Outubro de 2016 

Croácia 22 de Abril de 2016 24 de Maio de 2017 

Cuba 22 de Abril de 2016 28 de Dezembro de 
2016 

Dinamarca 22 de Abril de 2016 1 de Novembro de 2016 
AA  

Egito 22 de Abril de 2016 29 de Junho de 2017 

Emirados Árabes 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 A 

Equador 26 de Julho de 2016 20 de Setembro de 
2017 

Espanha 22 de Abril de 2016 12 de Janeiro 2017 

Estados Unidos da 22 de Abril de 2016 3 de Setembro de 2016 

13 de Dezembro de 2017 
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América A 

Etiópia 22 de Abril de 2016 9 de Março de 2017 

Fiji 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

Finlândia 22 de Abril de 2016 14 de novembro de 
2016 

França 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

Gana 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Grécia 22 de Abril de 2016 14 de outubro de 2016 

Haiti 22 de Abril de 2016 31 de Julho de 2017 

Holanda 22 de Abril de 2016 28 de junho de 2017 A 

Honduras 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Índia 22 de Abril de 2016 2 de Outubro de 2016 

Indonésia 22 de Abril de 2016 31 de Outubro de 2016 

Irã 22 de Abril de 2016  

Irlanda 22 de Abril de 2016 4 de Novembro de 2016 

Israel 22 de Abril de 2016 22 de Novembro de 
2016 

Itália 22 de Abril de 2016 11 de Novembro de 
2016 

Jamaica 22 de Abril de 2016 10 de Abril de 2017 

Japão 22 de Abril de 2016 8 de Novembro de 2016  
A 

Kuwait 22 de Abril de 2016  

Maldivas 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

México 22 de Abril de 2016 21 de Setembro 2016 

Moçambique 22 de Abril de 2016  

Nepal 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2017 

Nicarágua  23 de Outubro de 2017 
a 

Nova Zelândia 22 de Abril de 2016 4 de Outubro de 2016 

Palestina 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

Panamá 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Perú 22 de Abril de 2016 25 de Julho de 2016 

Polônia 22 de Abril de 2016 7 de Outubro de 2016 

Portugal 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

República Checa 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2017 

Reino Unido 22 de Abril de 2016 18 de Novembro de 
2016 

Romênia 22 de Abril de 2016 1 de Junho de 2017 

Rússia 22 de Abril de 2016  

Singapura 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Síria  13 de Novembro de 
2017 a  

Somália 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

Sudão 22 de Abril de 2016 2 de Agosto de 2017 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos da UNITED NATIONS 
TREATY COLLECTION, s/d. 

 
 
 

Sudão do Sul 22 de Abril de 2016  

Suécia 22 de Abril de 2016 13 de Outubro de 2016 

Suíça 22 de Abril de 2016 6 de Outubro de 2017  

Tailândia 22 de Abril de 2016 21 de Setembro de 
2016 

Turquia 22 de Abril de 2016  

Tuvalu 22 de Abril de 2016 22 de Abril de 2016 

Ucrânia 22 de Abril de 2016 19 de Setembro de 
2016 

União Europeia 22 de Abril de 2016 5 de Outubro de 2016 

Uruguai 22 de Abril de 2016 19 de Outubro de 2016 

 


