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CARTA DO SECRETARIADO 

 

Estimados Delegados e Delegadas, 

 

Bem-vindos ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

É um grande prazer recebe-los nesta conferência de tamanha importância para o cenário 

internacional. Os senhores têm a grande missão de formular discussões a respeito da 

prevenção de desastres naturais e controle de lixo nos oceanos e elaborar medidas que 

protejam o meio ambiente e possibilitem o desenvolvimento de uma cultura de prevenção 

e respeito aos recursos naturais disponíveis no globo. 

Dessa forma, desenvolvendo a cooperação internacional e a disseminação de um 

ambiente diplomático, comprometido com a manutenção do meio ambiente e o respeito 

à soberania de todos os Estados, garantindo assim, o devido funcionamento do sistema 

internacional e a integração dos povos.  

A problemática que abrange os desastres naturais e o controle de lixo nos oceanos 

é vista com preocupação pelos Estados e pela Organização das Nações Unidas. Dado que, 

a comunidade global tem se mostrado cada vez mais comprometida em criar mecanismos 

que auxiliem no processo de preservação ambiental, para que, desta forma, os recursos 

advindos do meio natural não se findem.  

Neste interim, os senhores devem desenvolver o seu papel de delegado ou 

delegada com dedicação, para que as medidas tomadas atendam e solucionem as questões 

supracitadas da melhor maneira possível, preservando assim o meio ambiente e 

garantindo a manutenção dos recursos que necessitamos para a nossa sobrevivência e para 

as gerações futuras.  
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“No começo pensei que estivesse lutando para 

salvar seringueiras, depois pensei que estava 

lutando para salvar a Floresta Amazônica. 

Agora, percebo que estou lutando pela 

humanidade”. 

(Chico Mendes)  
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RESUMO 

 

Neste trabalho será apresentado os esforços do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente em conjunto com a Organização das Nações Unidas e demais agências 

em prevenção de desastres naturais e o controle de lixo nos oceanos, traçando  um 

panorama da evolução das pautas ambientais nos fóruns internacionais e analisando os 

programas criados com a finalidade de minimizar os efeitos da ação humana no meio 

ambiente e na utilização errônea de recursos naturais, que são indispensáveis para a 

manutenção da vida na Terra.  

Atualmente o tema do meio ambiente marca um período em que as plataformas 

das Nações Unidas o consideram problema mundial, no mesmo nível que as preocupações 

com a paz, a segurança, a economia e a saúde. 1 Reafirmando assim, a persistência na luta 

pela preservação dos recursos e prevenção de desastres naturais e controle de lixo nos 

oceanos.  

 

Palavras-chave: Prevenção, Controle, Evolução, Meio ambiente, Preservação  

  

 
1 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente  
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ABSTRACT 

 

In this Project, is going to be presented the efforts of the United Nations 

Environment Programee (UNEP) altogether to others United Nations Organisms to 

prevent natural disasters and ocean waste management, tracing an evolution map over 

environmental discussions in international forums and analyzing the programs created to 

diminish the human effects on the environment and wrong using of natural resources that 

are indispensable to the maintenance of life on earth. 

Nowadays, the environmental topic set that the United Nations platform consider 

them a worldwide issue, at the same level of peace worrying, safety, economy and health. 
2This way, the persistence in fighting over resources preservation, prevention of natural 

disasters and ocean waste. 

 

Keywords: Prevention, Control, Evolution, Environment, Preservation 

 

 

 

  

 
2 Reference: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente 
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INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais correspondem a um conjunto de fenômenos que compõem 

a geodinâmica terrestre e quando ocorrem, podem provocar consequências catastróficas 

para o ser humano. Por mais que alguns países possuam uma tecnologia avançada voltada 

para a prevenção de desastres naturais, muitos acontecimentos são imprevisíveis.  

O desenvolvimento de desastres naturais representa uma mudança no ciclo da 

terra. Atualmente, essas ocorrências têm aumentado significativamente, em especial 

porque o planeta Terra vem sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e o efeito 

estufa, ocasionando no desequilíbrio da natureza.  

Visando minimizar os efeitos calamitosos dos desastres naturais, a Organização 

das Nações Unidas vem desenvolvendo estratégias internacionais em conjunto com os 

demais países do globo para solucionar questões como: mudanças climáticas que 

ameaçam o progresso no desenvolvimento sustentável, redução da pobreza, proteção da 

biodiversidade, aprimoramento na coleta de dados em casos de desastres e redução de 

riscos de deslizamentos e enchentes.  

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, a problemática é encarada com 

preocupação, visto que, a grande quantidade de resíduos encontrados nos oceanos é uma 

questão global que afeta as pessoas, a vida marinha e todo o ecossistema. Segundo a 

Organização das Nações Unidas, mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar 

nos oceanos.  

A poluição marinha acarreta em uma série de resultados negativos como a morte 

de animais, desequilíbrio nos ecossistemas marinhos, problemas ao meio ambiente, 

contaminação de peixes e outros animais e redução das atividades de pesca, resultando 

em perdas econômicas para comércios e populações locais. 

Neste sentido, a conscientização populacional, o gerenciamento de resíduos e a 

coleta especializada são apresentados como caminhos para solucionar este problema e 

com a aplicabilidade correta dessas ações poderemos trilhar para a construção de um 

ecossistema menos instável e sustentável.  

  



 

 

10 

Histórico do Comitê  

 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo (Suécia)3. Tal Conferência 

foi um marco no cuidado ambiental pensando a nível internacional. Com sua Declaração, 

procurou estabelecer critérios e princípios comuns que oferecessem “aos povos do mundo 

inspiração e guia para preservar o meio ambiente humano”4.  

Na referida Declaração, ficam evidentes as ideias que circulavam à época acerca 

do modelo de produção e dos avanços da ciência e da tecnologia enquanto merecedores 

da atenção das lideranças mundiais. É comum observar em documentos como a 

Declaração de 1972, a análise do dilema entre os melhoramentos trazido pelas inovações 

surgidas e os danos crescentes causados pelas novas formas do ser humano transformar 

o mundo físico em que vive.  
 

“Hoje em dia, a capacidade do homem de transformar o que o cerca, utilizada 
com discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do 
desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua 
existência”.5 

 
Neste ínterim, em dezembro de 19726, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

criou o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente, PNUMA 

ou UNEP na sigla em inglês). Em 1992, os discursos sobre o meio ambiente voltavam-se 

com maior ênfase ao tema do desenvolvimento sustentável, principalmente com a Agenda 

21, na qual já eram abordadas questões como a prevenção da poluição da água, a detenção 

da destruição das populações de peixes e a promoção da gestão segura de resíduos 

tóxicos7. 

Ademais, a reunião de criação da Agenda 21 ficou conhecida como Cúpula da 

Terra, na qual circulava o debate acerca da necessidade de erradicação da pobreza como 

pré-requisito ao desenvolvimento sustentável8. 

 

 
3 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
4 Referência: MMA. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Estocolmo, 1972.  
5 Referência: MMA. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Estocolmo, 1972. 
6 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
7 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
8 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
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Escopo do Comitê  

 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é a agência do Sistema 

das Nações Unidas responsável pelo monitoramento da saúde ambiental do globo. Dentre 

sua indispensável atuação, a agência alerta os povos e as nações sobre os problemas e 

ameaças que atingem o meio ambiente e recomenda medidas para melhorar a qualidade 

de vida da população, sem comprometer a sustentabilidade das gerações futuras.  

Desde a criação do PNUMA, é de sua responsabilidade coordenar os “trabalhos 

da família ONU em nome do meio ambiente global9”. Atualmente, as prioridades desse 

órgão são: “os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, 

a governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças 

climáticas.”10 

Porém, existem dificuldades para coordenar as ações do PNUMA, principalmente 

devido à complexidade dos problemas ambientais causados pela globalização.  

 
“O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente compreende que 
atualmente há uma série de questões ambientais que exigem um retorno de 
atuação global. Considera-se que a atuação de modo globalizado das nações, 
economias e pessoas necessitam de uma gestão ambiental, sejam elas 
demandas de apenas um país ou internacional como a poluição do ar e a perda 
de biodiversidade. Estas exigirão resposta das partes interessadas e uma ação 
global, regional e local e sobretudo governança”. (UNITED NATIONS 
ENVIROMNENTAL PROGRAMME, 2009). 

 
Deste modo, a boa governança ambiental considera o papel de todos os 

intervenientes que impactam o meio ambiente, como os governos, as ONGs, o setor 

privado e a sociedade civil. Assim, a cooperação se mostra fundamental para alcançar 

uma governança eficaz que auxilie as ações e os esforços para a formulação de um futuro 

mais sustentável.  11 

  

 
9 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
10 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
11 Referência: UNITED NATIONS ENVIROMNENTAL PROGRMAM, 2009, p. 2 
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1. DOCUMENTOS IMPORTANTES E EVENTOS – ACORDOS E TRATADOS  

1.1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente - Estocolmo, 197212 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente foi a primeira grande 

conferência internacional das Nações Unidas sobre questões ambientais e ocorreu em 

atenção à necessidade de elaboração de critérios e princípio comuns capazes de fornecer. 

aos povos do mundo, inspiração e guia para preservar o meio ambiente13. Com diversos 

princípios estabelecidos, proclamou padrões e conceitos fundamentais na compreensão e 

no tratamento do meio ambiente.  

O grande objetivo desta Conferência foi discutir as consequências da degradação 

do meio ambiente, abordando as políticas de desenvolvimento humano e a preservação 

de recursos naturais. Discutindo-se temas como: mudanças climáticas; qualidade da água, 

redução de desastres naturais; modificação da paisagem e desenvolvimento sustentável.  

Após intensos debates, foi formulado um documento intitulado como Declaração 

sobre o Meio Ambiente Humano, onde foi reconhecido que os recursos naturais 

necessitam de uma gestão eficiente para que não se esgotem. Dentre os seus princípios 

estão: luta contra a poluição, prevenção a poluição em mares, investimento em pesquisas 

e gestão racional dos recursos naturais em prol do benefício social.  

 

1.2 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão 

Brundtland), 1987 / Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum14  

 

Em 1983, a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-

Primeira Ministra da Noruega, foi convocada pelo Secretário-Geral da ONU, para 

organizar e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

posteriormente conhecida como Comissão Brundtland.  

 
12 Referência: UN. REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN 
ENVIRONMENT - Stockholm, 5-16 June 1972.  
13 Referência: USP, Comissão de Direitos Humanos. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano 
- 1972. Acervo - Meio Ambiente. 
14 Referência: UN. Secretary-General; World Commission on Environment and Development 1987. Digital 
Libray. Report of the World Commission on Environment and Development: note / by the Secretary-
General.  



 

 

13 

O relatório inovador publicado pela comissão, intitulado de “Nosso Futuro 

Comum”, trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público, a 

saber: 
 

“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 
atender suas próprias necessidades.” 
 
“Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre 
propenso à crises ecológicas, entre outras…O desenvolvimento sustentável 
requer que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo 
aumento do potencial produtivo como pela garantia de oportunidades iguais 
para todos.” 
 
“Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos 
padrões de consumo de energia… No mínimo, o desenvolvimento sustentável 
não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a 
atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos.” 
 
“Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança 
no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão 
em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 
aspirações e necessidades humanas.” (UN. Relatório Brundtland “Nosso 
Futuro Comum”. 1987) 

 

O relatório Brundtland também colocou em pauta temas como o aquecimento 

global e a destruição da camada de ozônio e apresentou uma série de metas a serem 

seguidas pelas nações com o objetivo de evitar a destruição ambiental e o desequilíbrio 

climático. Entre as medidas apontadas pelo relatório, constam: diminuição do consumo 

de energia, investimentos em tecnologias e pesquisas para uso de fontes energéticas 

renováveis, garantias de recursos básicos a longo prazo e implantação de um programa 

de desenvolvimento sustentável pela Organização das Nações Unidas.  

  

1.3 Facilidade Ambiental Global (GEF, na sigla em inglês), 1991 

 

Durante a Cúpula da Terra, ficou acordado que a maior parte dos financiamentos 

para a Agenda 21 viriam de setores públicos e privados de cada país, se mostrando 

necessário novos recursos para auxiliar os esforços dos países em desenvolvimento para 

implementar as práticas de desenvolvimento sustentável.  

Para atender essa necessidade, foi criada a Facilidade Ambiental Global, uma 

facilitadora de diversos projetos de conservação da diversidade biológica e de combate 

às mudanças climáticas, que tem o intuito de reverter a degradação das águas 
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internacionais e eliminar substâncias que destroem a camada de ozônio. Além disso, 

possui enfoque também em combate a degradação territorial e as secas, visando reduzir 

ou eliminar a produção de poluentes15. 

 

1.4 Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), 

1992 

 

A Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas foi 

elaborada durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Rio 92). Teve o objetivo de 

estabilizar as concentrações dos gases do efeito estufa na atmosfera em níveis que 

impeçam, ou ao menos minimize, os efeitos danosos da interferência humana no sistema 

climático16. Estabeleceu-se que esses níveis deveriam ser alcançados em prazo suficiente 

a fim de permitir a adaptação natural dos ecossistemas às mudanças climáticas. Nesse 

sentido, a produção de alimentos não ficaria ameaçada e o desenvolvimento econômico 

poderia prosseguir de maneira sustentável17. 

 

1.5 Cúpula da Terra - Agenda 21 

 

Governos de várias partes do mundo desenharam um detalhado programa de ação 

com o objetivo de afastar o mundo do modelo insustentável - como já se via à época - e 

crescimento econômico. Nessa Agenda, lideranças mundiais reunidas buscaram 

estratégias para direcionar as atividades das nações a proteger os recursos ambientais, dos 

quais dependem tanto o crescimento quanto o desenvolvimento18. 

A Agenda abordou padrões de desenvolvimento que considerou danosos ao meio 

ambiente: pobreza e dívida externa dos países em desenvolvimento; padrões 

insustentáveis de produção e consumo; pressões demográficas e estrutura da economia 

internacional19. Foi após o disposto na Agenda 21 que a Assembleia Geral estabeleceu a 

 
15 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
16 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Clima. Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Clima.  
17 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Clima. Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Clima.  
18 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
19 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
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Comissão para o Desenvolvimento Sustentável, mencionada anteriormente, como uma 

comissão funcional do Conselho Econômico e Social. 

 

1.6 Cúpula da Terra +5, 1997 

 

A Cúpula da Terra + 5, foi uma Sessão Especial da Assembleia Geral para avaliar, 

revisar e fazer recomendações para a implementação da Agenda 21. O documento final 

da sessão fez recomendações para a adoção de metas juridicamente vinculativas para 

redução das emissões de gases de efeito estufa causadores das mudanças climáticas; 

maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso; 

e para destacar a erradicação da pobreza como pré-requisito para o desenvolvimento 

sustentável20.  

 

1.7 Protocolo de Kyoto, 199721 

 

O Protocolo de Kyoto estabeleceu metas obrigatórias a comunidade europeia e 

mais 37 países industrializados para redução das emissões de gases do efeito estufa. Foi 

criado em 1997 e entrou em vigor em 2005. Entre 2008 e 2018, firmou-se o compromisso 

de redução da emissão de tais gases em 5%, em relação aos níveis de 1990. Já entre 2013-

2020, o acordo de redução objetivava 18% abaixo dos níveis de 199022.  

É importante ressaltar que cada país negociou a sua própria meta de redução de 

emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. 

O Brasil, por exemplo, ratificou o documento em agosto de 2002; no entanto, os Estados 

Unidos foram os únicos entre os principais emissores de gases de efeito estufa a não 

ratificar o Protocolo23.  

Como forma de viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas, o Protocolo de 

Kyoto criou três mecanismo de flexibilização: Comércio de Emissões; Implementação 

Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)24. 

 
20 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
21 Referência: UNFCC, News. Kyoto Protocol - Targets for the first commitment period.  
22 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.  Convenção Quadro Das Nações Unidas Sobre 
Clima -  Protocolo De Quioto.   
23 Referência: MMA. Convenção Quadro Das Nações Unidas Sobre Clima - Protocolo De Quioto. 
24 Referência: MMA. Convenção Quadro Das Nações Unidas Sobre Clima - Protocolo De Quioto - 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.   
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1.8 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável25, Johanesburgo, (África do 

Sul), 2002 

 

Criada para avaliar as conquistas e desafios de questões surgidas após a Cúpula 

da Terra em 1992, foi uma espécie de cúpula de ‘implementação’, criada a fim de 

aumentar a viabilidade das promessas, compromissos e metas estabelecidas na Agenda 

21. A Cúpula foi realizada com a presença de integrantes da sociedade civil, ONGs, 

representantes governamentais e celebridades e realizou uma revisão dos objetivos 

definidos anteriormente na Cúpula da Terra (Rio-92). 

No entanto, os resultados da Cúpula não foram vistos com bons olhos pelos 

ambientalistas26. O plano de implementação elaborado consiste num documento que 

estabeleceu metas para guiar o compromisso assumido pelos países, como criar um fundo 

de solidariedade mundial para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento social 

humano nos países em desenvolvimento.  

 

1.9 Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005-2014) 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), proclamou a Década 

Internacional da Educação para o Desenvolvimento Sustentável para o período 2005-

2014. Onde a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) visa promover e estabelecer padrões de qualidade para a educação voltada 

para o desenvolvimento sustentável. Seu principal objetivo é integrar os princípios, os 

valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação.  

Deste modo, a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

reconhece que vivermos durante séculos sem nos preocupar com o esgotamento dos 

recursos naturais do planeta e agora temos que aprender a viver de forma sustentável. 

Entretanto, o grande desafio é estimular mudanças de atitude e comportamento nas 

populações, para que assim assumamos as responsabilidades que temos para com outros 

seres vivos e com a natureza como um todo.  

 
25 Referência: MMA. Declaração Joanesburgo.  
26 Referência: BBC. Encontro em Johanesburgo decepcionou ativistas. 13.12.2002 - Publicado às 19h17, 
por Mariana Timóteo da Costa.  
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“A Década dá ênfase ao papel central da educação na busca comum pelo 
desenvolvimento sustentável. Mas o que exatamente é a Década? É um 
conjunto de parcerias que reúne uma grande diversidade de interesses e 
preocupações. É um instrumento de mobilização e advocacia. E é um veículo 
de responsabilidade pelo qual os governos, organizações internacionais, 
sociedade civil, o setor privado e comunidades locais ao redor do mundo 
podem demonstrar seu compromisso prático em aprender a viver 
sustentavelmente”. (UNESCO, representação, prêmios e celebrações, 2006) 

 

Neste sentido, a Década da ênfase ao papel da educação na busca comum pelo 

desenvolvimento sustentável, visto que é um conjunto de parcerias que visa reunir uma 

grande diversidade de interesses e preocupações como um instrumento de mobilização e 

difusão de informação.27 

 

1.10 Dia Mundial da Água 

 

Diversas conferências foram realizadas pela Organização das Nações Unidas 

visando minimizar as questões relacionadas a água, como: A Conferência das Nações 

Unidas para a Água, em 1977, a Década Internacional de Abastecimento de Água Potável 

e Saneamento, em 1990, a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, em 

1992 e a Cúpula da Terra, também em 1992. 

Nestes esforços para preservar o recurso hídrico, em 1992, a Assembleia Geral da 

ONU, declarou  22 de março o Dia Mundial da Água por meio da resolução 47/193. Com 

o intuito de relembrar as sociedades que as causas de abastecimento inadequado de água 

incluem o uso ineficiente, a degradação da água pela poluição e a exploração das reservas 

de águas subterrâneas, reafirmando também o compromisso com ações corretivas que 

objetivam alcançar  uma melhor gestão dos escassos recursos de água potável. 28 

 
“Atividades do Sistema das Nações Unidas visam ao desenvolvimento 
sustentável dos recursos finitos e frágeis de água doce, que estão sob pressão 
crescente com o crescimento populacional, a poluição e as demandas de usos 
agrícolas e industriais”. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio 
Ambiente) 

 

Para sensibilizar o público sobre a importância do desenvolvimento inteligente 

dos recursos hídricos, a Assembleia Geral declarou 2003 como o Ano Internacional da 

 
27 UNESCO, library, 2005, programme and meeting document  
28 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Ação|água  
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Água Potável e o Conselho Diretor Executivo (CEB), criou a ONU Água. Um mecanismo 

que objetiva coordenar as ações do Sistema das Nações Unidas para alcançar as metas 

relacionadas à água.29 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água, desenvolvido 

pelas Nações Unidas para analisar os dados e tendências que afetam os recursos mundiais 

de água doce, anualmente o programa  “ONU Água” e as agências parceiras do Sistema 

ONU, trabalham em parceria com governos, organizações internacionais, organizações 

não governamentais e outros grupos de interessados para atuar nestes assuntos a fim de 

encontrar soluções viáveis e duradouras para todas as questões em que a água se insere.30

  

 

2. PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS  

 

A cada ano, as catástrofes provocadas pelos desastres naturais afetam milhões de 

pessoas em todo o mundo. As perdas humanas resultantes são dramáticas e mostram as 

vulnerabilidades compartilhadas por nossas sociedades.31 

Os desastres naturais são resultados do impacto de um fenômeno natural externo 

sobre um sistema social que causa danos e prejuízos que excedem a capacidade dos 

afetados em conviver com este impacto. Os desastres naturais podem ser biológicos, 

como epidemias; geofísicos, como terremotos e vulcões; climatológicos, como secas, 

temperaturas extremas e incêndios; hidrológicos, como inundações e meteorológicos, 

como tempestades. 32 

A Organização das Nações Unidas tem elaborado estratégias internacionais de 

redução de desastres a fim de preparar as nações e as comunidades para o tratamento 

eficiente em casos de mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e coleta de dados 

sobre desastres, discutindo sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável, 

envio emergencial de auxílio a nações afetadas e reestruturação social e econômica a 

nações que sofreram desastres naturais.  

 
29 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
30 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
31 Referência: UNESCO, Dia internacional para redução de desastres naturais, 2011 
32 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
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Para reduzir riscos, a Organização das Nações Unidas tem incentivado melhorias 

de infraestruturas em escolas, hospitais, sistemas de água e esgoto; investimentos em 

educação para aumentar a resiliência das comunidades e criar novas práticas de prevenção 

e proteção, que permitam que as sociedades respondam e se adaptem as mudanças, 

ajudando assim, a construir capacidade nacional contra enchentes, previsão e 

gerenciamento de seca e investindo no progresso da ciência e tecnologia para assegurar a 

preparação contra desastres e mitigar os seus efeitos na sociedade global. 33 

 

2.1 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – Agenda Ambiental Atual  

 

A Agenda 2030 corresponde a um plano de ação que busca fortalecer a paz 

mundial, reconhecendo que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 

dimensões é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável.34 

Tal agenda é composta por um conjunto de programas, ações e diretrizes que 

orientam o trabalho das Nações Unidas e países membros rumo ao desenvolvimento 

sustentável. As negociações da Agenda 2030 culminaram em um documento com 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem implementadas 

de 2016-2030.  

 
“Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar 
esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento 
Sustentável revitalizada, com base num espírito de solidariedade global 
reforçada, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais 
vulneráveis e com a participação de todos os países, todas as partes 
interessadas e todas as pessoas”.  

 
“Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável são de importância crucial para assegurar que o propósito da 
nova Agenda seja realizado. Se realizarmos as nossas ambições em toda a 
extensão da Agenda, a vida de todos será profundamente melhorada e nosso 
mundo será transformado para melhor”. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU 
e o Meio Ambiente)  

 

Este documento visa acabar com a pobreza e a fome, garantindo que todos os seres 

humanos possam gozar de dignidade e igualdade em um ambiente saudável; proteger o 

planeta da degradação, sobretudo por meio de consumo e produção sustentável da gestão 

 
33 Referência: UNESCO, Dia internacional para redução de desastres naturais, 2011  
34 Referência: Preâmbulo da Agenda 2030, ONU E O MEIO AMBIENTE  



 

 

20 

de seus recursos naturais e tomando medidas a respeito das mudanças climáticas, 

assegurando que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida prospera e que o 

progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.  
 

3. PRINCIPAIS ATORES 

 

3.1 Banco Mundial 

 

Desde 2018, está em vigor o Marco Ambiental e Social, 35criado pelo Banco 

Mundial, o qual se aplica a todas as novas operações de financiamento de projetos pela 

instituição36. Uma de suas contribuições é oferecer cobertura ampla e sistemática dos 

riscos sociais e ambientais, o que possibilita maiores avanços em transparência, 

participação pública, eficiência e também a não-discriminação.  

O marco aprovado inclui proteção à mão de obra e às condições de trabalho; 

medidas de saúde e segurança comunitárias que abrangem segurança rodoviária, resposta 

emergencial e atenuação de desastres naturais; além do compromisso de incluir o 

envolvimento das partes interessadas em todo o ciclo dos projetos.37 

 

3.2 A visão para o Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial38 

 

O Grupo do Banco Mundial tem por objetivo ajudar os países a buscar trajetórias 

sustentáveis de desenvolvimento, includentes, eficientes e financeiramente acessíveis. 

 
“Estamos observando que trabalhar face ao vínculo das crises de alimentos, 
da insegurança relativa à água e das necessidades energéticas está ficando 
cada vez mais complicado em virtude da degradação ambiental e da mudança 
climática. Os países e comunidades, e os ecossistemas de que dependem, 
precisam ganhar resiliência enquanto seguem trajetórias de desenvolvimento 
mais eficientes. Esta Estratégia define as áreas a que vamos dar ênfase em 
nosso trabalho em resposta às necessidades dos países”. (BANCO MUNDIAL, 
KYTE, RACHEL, 2012) 

 

 
35 Referência: BANCO MUNDIAL. Marco Ambiental y Social. BIRF - AIF - GRUPO BANCO 
MUNDIAL. 
36 Referência: THE WORLD BANK. Environmental and Social Framework. What We Do.  
37 Referência: BANCO MUNDIAL. Marco Ambiental y Social. BIRF - AIF - GRUPO BANCO 
MUNDIAL. 
38 Referência: BANCO MUNDIAL. Marco Ambiental y Social. BIRF - AIF - GRUPO BANCO 
MUNDIAL. pp. 1-2. 
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Dentre os objetivos acima citados, o Banco Mundial em conjunto com as demais 

nações se mostra empenhado em reduzir a pobreza em face das mudanças climáticas e 

outros desafios ambientais, proporcionando conhecimentos, soluções e financiamento 

para criar um ambiente com recursos naturais de forma sustentável, com a finalidade de 

melhorar os meios de vida e garantir a segurança alimentar; uma limpeza maior do ar, da 

água e dos oceanos, permitindo que as sociedades desenvolvam uma vida saudável e 

produtiva, onde as estratégias de desenvolvimento deem realce as baixas emissões, ao 

transporte inteligente em matéria de clima, energia, agricultura e desenvolvimento 

urbano, para que os países estejam bem preparados para enfrentar choques e enfrentem 

menores vulnerabilidades a catástrofes naturais, padrões meteorológicos voláteis e outro 

impactos da mudança climática. 
 
 

3.3 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é a agência líder da rede 

global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e 

pelo Desenvolvimento Humano.39 

Através do desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação técnica 

em parcerias com instituições nacionais de países, o PNUD apoia a implementação de 

políticas para fortalecer os setores críticos para o desenvolvimento humano; promoção 

dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio; e fortalecimento do papel da sociedade 

civil e do setor privado na busca do desenvolvimento humano sustentável40 

Na área de meio ambiente, o PNUD objetiva garantir a gestão eficaz e equitativa 

da biodiversidade e dos ecossistemas; garantindo o acesso a água potável e a serviços de 

saneamento e reduzir e mitigar a variabilidade climática e os desastres naturais. Os 

projetos do PNUD são voltados a: erradicação da pobreza e a melhoria de qualidade de 

vida; a agregação de valor e disseminação de produtos da biodiversidade e agricultura 

familiar; o empoderamento das populações e povos tradicionais no manejo sustentável da 

biodiversidade; a conservação e zoneamento de recursos naturais; o fortalecimento de 

instituições governamentais e da sociedade civil; a capacitação e disseminação de 

melhores práticas e a mediação de conflitos por recursos naturais.41 

 
39 PNUD. NAÇÕES UNIDAS. Escopo e Desenvolvimento Sustentável. 
40 PNUD. NAÇÕES UNIDAS. Escopo e Desenvolvimento Sustentável. 
41 PNUD. NAÇÕES UNIDAS. Escopo e Desenvolvimento Sustentável. 
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3.4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 12: Consumo e Produção 

Responsáveis42 

 

O gerenciamento eficiente dos recursos naturais compartilhados e a forma de 

descarte do lixo tóxico e poluentes são importantes metas para alcançar um crescimento 

econômico inclusivo e um desenvolvimento sustentável43. Para tanto, considera-se 

importante estimular indústrias, setor privado e consumidores a reciclar e reduzir o 

desperdício, assim como apoiar os países em desenvolvimento a alcançarem uma 

economia de baixa consumo até 203044. E, no que tange à criação de cadeias de consumo 

mais eficientes, importa reduzir o desperdício global per capita de alimentos, tanto de 

distribuidores como de consumidores. 

 

3.5 Objetivo 14 - Vida na Água45 

 

Há quem diga que as florestas seriam o pulmão do mundo, no entanto, 

biologicamente essa tamanha e vital responsabilidade fica por conta dos oceanos e sua 

muito diversa vida marinha. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento: 

 
“Os oceanos do planeta – suas temperaturas e vidas marinhas – são 
responsáveis para garantir que a Terra seja um local habitável. Como 
gerenciamos esses recursos é vital para a humanidade como um todo, para 
contrabalancear a mudança global do clima. 
Oceanos absorvem mais de 30 por cento do dióxido de carbono produzido por 
humanos e, atualmente, vemos um aumento de 26 por cento na acidificação 
dos oceanos, desde o começo da revolução industrial. A poluição marinha está 
alcançando níveis alarmantes, com aproximadamente 13 mil unidades de lixo 
plástico encontradas em cada quilômetro quadrado do oceano”.46.  

 
42 Referência: PNUD BRASIL. Objetivos De Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 12: Consumo e 
Produção Responsáveis. 
43 Referência: PNUD BRASIL. Objetivos De Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 12: Consumo e 
Produção Responsáveis. 
44  Referência: PNUD BRASIL. Objetivos De Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 12: Consumo e 
Produção Responsáveis. 
45 Referência: PNUD BRASIL. Objetivos De Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 14: Vida Na Água. 
46 Referência: PNUD BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 14: Vida na Água.  
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No mesmo sentido, defende-se que intensificar a conservação e o uso dos recursos 

marítimos por meio de leis internacionais também irá colaborar com a mitigação dos 

desafios para termos oceanos limpos e sustentáveis.  

 

3.6 Organização Marítima Internacional (OMI)47 

 

Criada em 1948, é um organismo especializado na estrutura das Nações Unidas 

com os propósitos de: promover mecanismos de cooperação; segurança marítima e a 

prevenção da poluição e remoção dos óbices ao tráfego marítimo.48. 

Para atividades ligadas a hidrografia, conta com a assessoria técnica da 

Organização Hidrográfica Internacional (OHI) e, no que tange à cartografia e de auxílios 

à navegação, com a International Association of Lighthouse Authorities (IALA). A 

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), por sua 

vez é a mais importante e mais antiga que a própria organização, haja vista que existem 

países que ratificaram esta Convenção mais que não fazem parte da Organização 

Marítima Internacional (OMI) 

Foi responsável pela Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios (MARPOL, 1973) e pela Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 

do Mar por Hidrocarbonetos (Convenção OILPOL, 1954). 

 

3.7 Pacto Global da ONU49 

 

O Pacto Global das Nações Unidas é um grupo de empresas e organizações que 

promovem, adotam e incorporam princípios e valores fundamentais e internacionalmente 

aceitos nas áreas de Direitos Humanos e meio ambiente, com o objetivo de facilitar o 

progresso das empresas e organizações e criar oportunidades e engajamento na execução 

de ações coletivas, aprofundando a troca de conhecimento e experiências entre os 

parceiros.  

 
47 Referências: MARINHA DO BRASIL. Organização Marítima Internacional (OMI / IMO). Diretoria de 
Hidrografia e Navegação - Ministério da Defesa - Marinha do Brasil. Organizações Internacionais.  
48 Referências: MARINHA DO BRASIL. Organização Marítima Internacional (OMI / IMO). Diretoria de 
Hidrografia e Navegação - Ministério da Defesa - Marinha do Brasil. Organizações Internacionais. 
49 Referência: PACTO GLOBAL. Rede Brasil. UN Global Impact.  
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Os resultados esperados pelo Pacto é a massificação dos princípios, ampliação de 

adesão de empresas, promoção de troca de experiência e exercícios das funções de 

articulador internacionais com as demais redes do Pacto Global. 

 

3.8 Departamento de Gestão de Crises 

 

A equipe do PNUD para gestão de Crises conta com diversos especialistas em 

desenvolvimento sustentável, mobilização de recursos, financiamento para o 

desenvolvimento e em resiliência em recuperação de crises. Estes integram políticas de 

assistência social e proteção, promovendo a superação das situações de vulnerabilidade e 

risco. 

Para tanto, o PNUD, como agência líder da ONU no campo da governança 

democrática, faz uso de sua expertise para apoiar os esforços no sentido de melhorar a 

capacidade local de prestação dos serviços básicos e para garantir que as populações 

menos favorecidas sejam incluídas no processo de decisão política.50 

  

3.9 Programa de Conscientização e Preparo para Emergências a Nível Local 

(APELL) 

 

O Programa de Conscientização e Preparo para Emergências a Nível Local 

trabalha com o gerenciamento social dos riscos ambientais para atender as necessidades 

humanas atuais e futuras. Segundo a APELL os conflitos ambientais acontecem em sua 

maioria devido a disputas entre grupos humanos ligados a diferentes usos dos recursos 

ambientais, e envolvem: impactos ambientais de uns usos sobre outros, disputas pelo uso 

dos recursos disponíveis no meio natural e uso dos conhecimentos ambientais.  

Neste interim, o desafio enfrentado pela APELL no gerenciamento de riscos tange 

a cooperação. E sua atuação é baseada no estudo de riscos, redução de probabilidades, 

redução de consequências, planos de respostas rápidas para a possibilidade de vítimas e 

a comunicação para compartilhar informações nas diferentes etapas do gerenciamento. 

  

 
50 Referência: PNUD BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – departamento de crises  
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4. LIXO NOS OCEANOS 

 

O planeta Terra é coberto em mais de 70% de sua superfície por mares e oceanos. 

É sempre importante lembrar que, vivendo perto ou longe deles são eles que nos 

alimentam, regulam o clima do mundo e fornecem uma grande parte do oxigênio que 

possibilita nossa existência.51  

É inegável que os nossos oceanos têm sido degradados pelas atividades humanas 

que danificam a vida marinha, debilitam a existência de comunidades costeiras e afetam 

negativamente a saúde humana de uma forma generalizada52.  

Além disso, de acordo com a ONU,  
 

“A cada dia, milhões de toneladas de esgoto tratado inadequadamente e 
resíduos agrícolas e industriais são despejados nas águas de todo o mundo. 
(…) Todos os anos, morrem mais pessoas das consequências de água 
contaminada do que de todas as formas de violência, incluindo a guerra.  
(…) A contaminação da água enfraquece ou destrói os ecossistemas naturais 
que sustentam a saúde humana, a produção alimentar e a biodiversidade.  
(…) A maioria da água doce poluída acaba nos oceanos, prejudicando áreas 
costeiras e a pesca”.53  

 

Neste interim, o lixo Marinho é um conceito que pode ser entendido como:  
 

“qualquer tipo de resíduo sólido, excluídos os orgânicos, produzido pelo 
homem gerado em terra ou no mar que, intencionalmente ou não, tenha sido 
introduzido no ambiente marinho; incluindo o transporte destes materiais por 
meio de rios, drenagens, sistemas de esgoto ou vento”54.   
 

 
Aproximadamente 70% do lixo marinho é oriundo de fontes terrestres, ou seja, os 

resíduos descartados indevidamente no continente podem ter como destino final o mar. 

Entre os principais tipos de resíduos encontrados incluem-se os plásticos, metais, vidros, 

resíduos de pesca e de embarcações, materiais de construção, madeira e materiais 

perigosos como resíduos hospitalares. 55 

   

4.1 Controle de Lixo nos Oceanos 

 

 
51 Referência: UN ENVIRONMENT. Oceans and Seas. 
52 Referência: UN ENVIRONMENT. Oceans and Seas.  
53 Referência: ONU. Declaração da “ONU Água” para o Dia Mundial da Água 2010. 
54 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. “ Lixo Marinho ” - Contribuições para IV 
Conferência Nacional de Meio Ambiente - Subsídios para o Texto Base  
55 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: departamento de zoneamento territorial 
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Resíduos, de uma forma geral, são componentes presentes em praticamente todos 

os setores da sociedade mundial, de forma que, pensar estratégias para sua gestão é 

essencial para proteger o meio ambiente e a saúde humana56.  

Os problemas relacionados ao lixo no oceano têm se diversificado cada vez mais. 

A capacidade da sociedade em lidar com os resíduos gerados é inferior à produção desses 

resíduos que são lançados nos oceanos, tornando comum a formação de ilhas de plásticos 

nos oceanos e a asfixia, ingestão e envenenamento em animais marinhos.  

A poluição marinha causada por resíduos sólidos é um crescente problema, de 

escala global e que gera impactos intergeracionais. Apesar de décadas de esforços para 

prevenir e reduzir o lixo marinho em muitos países, há evidências de que o problema é 

persistente e continua a crescer na medida em que as populações e os padrões de consumo 

continuam a aumentar. 57 

Cerca de 14 bilhões de toneladas de lixo são jogados nos oceanos todos os anos. 

Estes resíduos possuem grande capacidade de dispersão por ondas, correntes e ventos, 

podendo ser encontrados até mesmo no meio dos oceanos e em áreas remotas. Entretanto, 

nas zonas costeiras onde as atividades humanas estão concentradas o problema torna-se 

mais aparente. 58 

Ademais, o desafio de lidar com esta questão, que não é apenas ambiental, mas 

também econômica, estética e de saúde pública, torna-se bastante complexo na medida 

em que exige o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade. Envolvimento este 

que é fundamental quando consideramos que todos os tipos de resíduos, conforme 

classificados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, podem vir a se tonar lixo 

marinho.59 

A respeito da problemática e visando a minimização desses efeitos, algumas 

convenções e acordos internacionais abordam a questão do lixo marinho, dentre elas se 

destacam: Convenção de Londres, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

Convenção de Basileia, Agenda 21, Plano de Implementação de Johanesburgo e 

Convenção sobre  Espécies Migratórias. 60 

 
56 Referência: UN ENVIRONMENT. Chemicals and Waste.  
57 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: departamento de zoneamento territorial  
58 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: departamento de zoneamento territorial 
59 Lei N° 12.305/2010 – Art. 13. Para os artigos desta Lei, o resíduo sólido tem a seguinte classificação 
quanto à origem: a) resíduos domiciliares; b) resíduos de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos; d) 
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço; e) resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico; f) resíduos industriais; g) resíduos de serviços de saúde; h) resíduos da construção civil; 
i) resíduos agrossilvopastoris; j) resíduos de serviços de transporte; k) resíduos de mineração. 
60 Referência: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: departamento de zoneamento territorial 
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De acordo com Projeto de Resolução da ONU, o desenvolvimento sustentável e a 

gestão integrada dos recursos hídricos são cruciais para alcançar os objetivos sociais, 

econômicos e ambientais61. Assim, existe um apelo das Nações Unidas pelo cumprimento 

da Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável e na implementação do ODS 6 de 

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”.  

 
1 “Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos 
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 
para todos;  
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial 
atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação 
de vulnerabilidade; 
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e 
aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura 
globalmente; 
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos 
os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce 
para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com a escassez de água; 
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos 
os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação 
para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados 
à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a 
eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso; 
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar 
a gestão da água e do saneamento”. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ODS 6.) 

 

Dente os esforços para solucionar a problemática supracitada, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, através de seu Programa Marítimo Regional, age 

para proteger os oceanos e mares e promover a boa utilização dos recursos do ambiente 

marinho.  

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

através da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, coordena programas de 

pesquisa marinha, sistemas de observação, atenuação de riscos e melhoria de gestão do 

oceano e zonas costeiras e a Organização Marítima Internacional (IMO) desenvolve e 

 
61 Referência: UNESCO. 2018-2028 - Década Internacional para Ação, Água para o Desenvolvimento 
Sustentável.  
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administra uma vasta gama de tratados, focando, em particular, na prevenção da poluição 

dos oceanos e mares.62.  

  

 
62 Referência: NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A ONU e os direito marítimo e oceanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a problemática da prevenção de desastres 

naturais e o controle de lixo nos oceanos, abordando as expectativas e as dificuldades que 

abrangem ao tema, bem como expor os esforços das nações globais, organizações 

internacionais e agências mundiais em solucionar e minimizar os efeitos devastadores da 

utilização equivocada dos recursos naturais e do descaso com o meio ambiente por parte 

das sociedades e seus governos.  

Foi apresentado também, as evoluções das agendas ambientais para se enquadrar 

e atender as necessidades sociais e as demandas do meio ambiente. Neste sentido, foi 

apresentado a atuação do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente (PNUMA), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Assembleia Geral das 

Nações Unidas (AGNU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial (BM) para agir na prevenção e proteção dos 

recursos naturais e garantir o progresso e a sustentabilidade sem prejudicar o 

desenvolvimento das gerações futuras.  

Neste interim, é notório que a cooperação internacional é fundamental para a 

formulação de medidas eficientes que auxiliem na manutenção do meio ambiente e na 

defesa dos nossos oceanos, para que possamos superar os padrões insustentáveis de 

produção e consumo e as pressões demográficas, estimulando a mudança de atitude e 

comportamento, ao passo que as nações e suas populações assumam as responsabilidades 

que carregam com os seres vivos e com a natureza que os cerca e os abastece. 
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APÊNDICE I – Posicionamento de países 

 

ÁFRICA 

 

Egito (República Árabe do Egito) 

 

A capacidade de prever, controlar ou mitigar os efeitos dos desastres naturais fez 

parte da cultura de variadas civilizações ao longo da história. A República Árabe do Egito, 

por sua vez, se mostra comprometida na luta para proteger o meio ambiente desde suas 

antigas civilizações, principalmente no que tange a prevenção de desastres naturais.  

Por meio da educação ambiental, a nação acredita que é possível a efetivação de 

ações alternativas para reverter o quadro de deterioração ambiental através de práticas 

que orientem a relação da população com o meio, buscando um convívio saudável e 

sustentável entre a sociedade e a natureza.  

A respeito da problemática de lixo nos oceanos, o Egito sofre em demasiado, 

principalmente devido a materiais que vem sendo lançado no Mar Vermelho e estimasse 

que no Rio Nilo existem aproximadamente 84.792 toneladas de plástico. No entanto, 

algumas operações vêm sendo elaboradas com o objetivo de minimizar esta situação, por 

exemplo uma ação governamental que ocorreu em 2015 na costa do Egito, que engajou 

614 pessoas sob a liderança de Ahmed Gabr, ex-mergulhador do exército egípcio, para 

realizar uma coleta submarina. 

 

Etiópia (República Federal e Democrática da Etiópia) 

 

A Etiópia tem enfrentado uma severa seca nos últimos anos, responsável pela 

morte de mais de 300 mil pessoas, ademais, crianças, homens e mulheres são vítimas da 

fome que tomou conta do país após a quebra das safras agrícolas. O número escandaloso 

de óbitos foi atribuído à demora do governo em agir e também à leniência de outras 

nações em prestar socorro. 

No que se refere ao controle de lixo nos oceanos, a nação vem desenvolvendo 

projetos em conjunto com a Organização das Nações Unidas e outras agências 

especializadas para difundir uma educação social a respeito de coletas e proteção de 

recursos naturais que são indispensáveis para a manutenção da vida na Terra.  
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Moçambique (República de Moçambique), Zimbábue (República do Zimbabwe) e 

Malawi (República do Malawi)  

 

 Moçambique, Zimbábue e Malawí foram atingidas pelo ciclone Idai (2019). 

Além das centenas de casas destruídas, áreas alagadas e da falta de energia, uma outra 

preocupação dos governos supracitados é a disseminação de doenças como a cólera. O 

rastro de destruição e a dificuldade em lidar com os danos é uma marca recorrente desses 

países. Isso ocorre porque essas nações são socialmente vulneráveis a esse tipo de 

acidente e seus governos alegaram falta de capacidade de enfrentamento frente ao 

fenômeno, principalmente devido a questão monetária, visto que além das perdas 

humanas, esse tipo de desastre afeta profundamente a economia dos países atingidos.  

“O ciclone é mais um lembrete da necessidade de um maior e mais urgente 

investimento na redução de riscos de desastres baseada nos ecossistemas e na adaptação 

às mudanças climáticas, para reduzir o custo humano e financeiro dos desastres naturais. 

A gestão ambiental responsável, os impactos das mudanças climáticas e as respostas aos 

desastres estão intimamente ligados e exigem uma abordagem mais sistemática e 

abrangente para a gestão de riscos”. (Diretora Regional da ONU Meio Ambiente para a 

África). 

A respeito do controle de lixo nos oceanos, as nações acima citadas participam de 

fóruns de preservação as águas e desenvolvem um trabalho conjunto com as Nações 

Unidas, visando criar soluções para diminuir os efeitos da problemática e garantir a 

manutenção e preservação dos oceanos e das espécies que nele habitam.  

 

Nigéria (República Federal da Nigéria)  

 

A Nigéria sofre desmedidamente com desastres naturais que ocorrem em seu 

território, essencialmente devido a inundações que castigam o país e deixam mortos e 

desabrigados em vários estados. Por este motivo, o governo tem efetivado medidas de 

proteção e pede auxílio econômico e social as demais nações dispostas no globo.  

Sobre a questão do controle de lixo nos oceanos, a ONU Meio Ambiente em 

parceria com a agência nigeriana de normas ambientais, coordena um projeto de 

economia circular para o lixo no país, uma ambiciosa iniciativa que tem o objetivo de ver 
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a Nigéria adotar uma abordagem de reciclagem financeiramente auto-sustentável para o 

setor. 

Entretanto, apesar de acordos internacionais como a Convenção de Basileia que 

proíbe a importação de resíduos perigosos, importadores inescrupulosos e um sistema 

alfandegário poroso faz com que a Nigéria se posicione como um dos principais destinos 

mundiais de lixo que acabam tendo o oceano como seu destino final. Como consequência, 

o país recebe anualmente 71 mil toneladas de bens de consumo usados em dois de seus 

principais portos. Os produtos vêm de países da União Europeia e de outras economias 

mais industrializadas. 

 

Somália (República Federal da Somália) 

 

À grave seca que assola o país, especialmente no sul, obrigou as autoridades 

governamentais a declarar estado de desastre nacional. A escassez de água provocou um 

aumento do preço do recurso, motivo pelo qual as comunidades se viram obrigadas a 

recorrer a fontes de águas perigosas que aumentaram o risco de contrair doenças como 

cólera e diarreia. A falta de precipitações provocou uma queda de 70% na produção de 

alimentos em algumas partes da Somália, intensificando a crise social no país e 

aumentando o número de deslocados internos.  

A problemática de lixo nos oceanos é delicada para a nação, visto que esta não 

possui muitos recursos e auxilio internacional voltado para a área.  Em linhas gerais, a 

crise que assola o país abrange: conflitos étnicos, fronteiras artificiais e luta por recursos 

naturais e por território, que reverbera num caos político e institucional na nação.  

As ondas que atingiram a costa da Somália durante o grande tsumani no Oceano 

Índico em 2004 carregaram para as praias centenas de barris com material não 

identificado. Depois disso, ocorreram casos de intoxicação e envenenamento em 

moradores dessas regiões, além da contaminação de ecossistemas costeiros. 

Investigações realizadas na Itália descobriram que mais de 35 milhões de 

toneladas de lixo tóxico foram exportadas para a Somália, em troca de valores que 

chegam a mais de US$ 6 bilhões. Em 2005, o PNUD também conduziu sua própria 

investigação e concluiu que o despejo de resíduos não acontecia apenas na costa: grupos 

somalis também depositavam lixo tóxico no interior do país. 
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AMÉRICA 

 

Brasil (República Federativa do Brasil) 

 

A nação brasileira se mostra fragilizada frente ao tema de prevenção de desastres 

naturais, uma vez que as políticas públicas na área estão ameaçadas por cortes de 

orçamentos e redução de equipes. Entretanto, os esforços de algumas áreas governais não 

se findaram. Neste interim, foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (Cemaden), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e 

houve uma melhoria no mapeamento das áreas de vulnerabilidade, realizado pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM). 

O governo federal também lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres Naturais, que previa ações em quatro eixos: obras de prevenção; 

resposta; mapeamento de áreas de risco; e monitoramento e alertas. Embora tenha 

existido esforços para solucionar a problemática, desastres naturais ainda se mostram 

corriqueiros no país, principalmente no que tange a incêndios naturais, deslizamentos de 

terra e inundações. 

A respeito do controle de lixo nos oceanos, o Brasil tem elaborado medidas 

preventivas em conjuntos com agências especializadas da ONU, porém não assinou o 

acordo global que visa limitar o uso de plástico. Vale ressaltar que o Brasil e os Estados 

Unidos estão entre os cinco países que mais produzem lixo plástico, além da China, Índia e 

Indonésia. E segundo a ONU, “a poluição proveniente do lixo plástico atingiu proporções 

epidêmicas com uma estimativa de 100 milhões de toneladas de plástico encontradas 

atualmente nos oceanos”.  

 

Canadá  

 

Na Plataforma Global para a Redução de Riscos de Desastres Naturais, o Canadá 

anunciou seu compromisso para estabelecer uma Plataforma Nacional para a Redução de 

Riscos de Desastres, em conformidade com a Declaração e o Quadro de Ação de Hyogo. 

Uma vez estabelecida, a Plataforma Nacional do Canadá criou um ambiente 

propício para uma maior conscientização e incentivo à integração das políticas, planos e 

programas nacionais de conhecimento sobre os riscos e medidas para reduzir suas 

consequências negativas. A Plataforma Nacional tem como objetivo envolver todos os 
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níveis de governo e as partes interessadas, que representam uma variedade de setores, na 

coordenação dos esforços para a gestão de riscos e de potenciais impactos ambientais.  

Desde 2006, o Canadá tem realizado anualmente a campanha 72 horas…. Sua 

família está preparada? Que reconhece que a preparação para emergências é uma 

responsabilidade compartilhada entre todos os níveis de governo e os cidadãos. A 

campanha encoraja os canadenses a estarem preparados para enfrentar por conta própria 

pelo menos as primeiras 72 horas de uma emergência.  

O Canadá tem também contribuído para o Programa de Gestão de Risco de 

Desastres do Caribe, que objetiva aumentar a capacidade de organizações regionais, 

governos nacionais e comunidades locais para responder e gerir desastres naturais, assim 

como reduzir seu impacto. 

Neste sentido, o Canadá encoraja a colaboração entre os diversos players, agências 

e fóruns para abordar essas questões. O Canadá tem feito significativos investimentos em 

iniciativas para a redução de risco de desastres e controle de lixo nos oceanos, com um 

forte foco nas Américas, principalmente fornecendo auxílio econômico as nações e 

agências especializadas no tema.  

 

Chile (República do Chile) 

 

A nação chilena em seus posicionamentos midiáticos sempre destaca a 

importância de organizar instituições e organismos para enfrentar as catástrofes naturais, 

reforçar a legislação e as normas para evitar que a população se instale em zonas de risco 

e para fazer com que as infraestruturas sejam capazes de resistir a esses fenômenos 

naturais. 

O chile acredita que o multilateralismo e a cooperação internacional são a única 

forma de alcançar os objetivos de prevenção a desastres naturais. Por esse motivo, investe 

seus esforços em ajuda mútua e responsabilidade compartilhada. Em uma cúpula 

realizada na residência do primeiro-ministro do Japão, ele transmitiu a disposição do país 

asiático de fornecer assistência ao Chile na área de gestão de desastres, na qual o Japão 

conta com um avançado sistema de alarmes que avisa sobre terremotos. E o líder chileno, 

por sua vez, disse que o Chile também espera dar um novo passo na colaboração com o 

Japão na área de energias renováveis e desenvolvimento de novas tecnologias.  
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Os dois líderes concordaram que a assistência recíproca em desastres naturais 

reforçou ainda mais os vínculos entre Japão e Chile, visto que ambas nações se encontram 

situados em regiões com uma elevada atividade sísmica.  

Sobre a questão do controle de lixo nos oceanos, a nação chilena tem investido 

em iniciativas de educação a respeito do trajeto do lixo e conscientização social a respeito 

dos efeitos causados ao meio ambiente e aos animais marinhos quando entram em contato 

com os dejetos descartados nos oceanos.  

 

Equador (República do Equador) 

 

O Equador implementou o Plano Nacional de Resposta a Desastres que visa 

garantir atenção efetiva, oportuna e relevante à população afetada por eventos perigosos, 

naturais ou antrópicos, com o objetivo de fornecer uma ferramenta que orienta o 

cumprimento das funções, responsabilidades, procedimentos e ações que devem ser 

desenvolvidas durante a resposta a emergências e desastres. 

Dessa forma, protegendo a vida e a propriedade da população afetada, cuidando e 

protegendo seus direitos, mantendo a governança durante a resposta, garantindo a 

intervenção planejada e ordenada das autoridades e instituições através dos Comitês de 

Operações de Emergência, otimizando tempo e recursos durante as operações e buscando 

gerar resiliência na comunidade afetada. 

Sobre o controle de lixo nos oceanos, foi encontrado toneladas de plásticos vindas 

de outras regiões do planeta e que chegam a praias remotas, localizadas a 1 mil 

quilômetros do Equador. O lixo que acaba nas ilhas ameaça as espécies vulneráveis da 

região, assim como seus habitantes, que dependem dos recursos marinhos de Galápagos 

para sua alimentação e sustento. 

As autoridades de Galápagos tomaram medidas significativas para controlar a 

contaminação por plásticos nas ilhas. Inclusive declararam 2018 como o Ano da Guerra 

Contra a Poluição por Plásticos. Um programa de gestão de resíduos em Santa Cruz, 

conseguiu uma recuperação de 45% dos resíduos sólidos recicláveis. Produtos como 

garrafas plásticas e latas foram enviadas à parte continental equatoriana para reciclagem, 

enquanto outros, como garrafas de vidros, são reutilizadas localmente. Em uma resolução 

de 2014, o Conselho de Governo do Regime Especial de Galápagos proibiu que sacolas 

plásticas entrassem nas ilhas, e as autoridades esperam introduzir restrições para outros 

produtos plásticos descartáveis.  
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Estados Unidos da América 

 

Em caso de desastre natural, como inundação, tornado, furacão ou terremoto, os 

Estados Unidos contam com um complexo sistema de gestão de emergências que envolve 

os governos federal, estadual e local. O país já sofreu demasiadas perdas devido a 

fenômenos naturais, como: tornados, incêndios florestais, chuvas desmedidas, 

deslizamentos, enchentes e furacões.  

Em relação ao controle de lixo nos oceanos, embora os EUA sejam os maiores 

produtores de lixo plástico do mundo, não assinaram demasiados acordos que regulam a 

exportação de resíduos plásticos. Os acordos supracitados preveem que a partir de 2020, 

os países exportadores de plástico precisarão do consentimento das nações importadoras 

quando se trata de resíduos contaminados e não recicláveis. Com a implementação desses 

acordos haveria maior transparência e regulação para garantir o manejo de resíduos 

plásticos de modo seguro para a saúde humana e para o meio ambiente. 

 

Haiti (República do Haiti) 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, os desastres naturais ocorrentes 

no mundo apontam para uma maior gravidade nos países com menores níveis de 

desenvolvimento econômico e social. Neste contexto, políticas de redução de riscos de 

desastres e construção da resiliência constituem prioridades na agenda do 

desenvolvimento sustentável.  

Os terremotos que atingiram o Haiti, demonstram como a vulnerabilidade 

socioambiental cria condições para os desastres, ao mesmo tempo em que limita as 

estratégias para prevenção e mitigação. Assim, a nação enfrenta demasiados desafios para 

tratar da redução de riscos de desastres e construir resiliências em contextos de 

vulnerabilidade socioambiental, o que inclui mudanças nos padrões de desenvolvimento 

social, econômico e ambiental orientados para a sustentabilidade ecológica e a justiça 

social como pilares do desenvolvimento sustentável. 

Após catástrofes naturais ocorridas no Haiti, o país recebeu ajuda internacional 

para minorar seus problemas e iniciar a fase de reconstrução. O Banco Interamericano de 

Desenvolvimento mobilizou um total de recursos sem precedentes para ajudar o Haiti em 

seus esforços para se recuperar e melhorar o seu sistema de Prevenção a Desastres 

Naturais.  
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A respeito do controle de lixo nos oceanos, a nação haitiana entende que a 

problemática deve ser vista com prioridade, visto que a poluição das águas tem atingido 

diversos países e a sociedade de uma maneira geral, ao passo que o assunto deve ser pauta 

de grandes debates que abrangem desenvolvimento sustentável e preservação ambiental.   

 

Jamaica, Honduras e Nicarágua  

 

A América Latina e o Caribe enfrentam questões econômicas potencialmente 

debilitantes decorrente de desastres naturais e precisam fazer mais para reduzir os riscos 

e preparar as finanças públicas para responder a eventuais catástrofes, de acordo com o 

conjunto de indicadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)  

As perdas humanas e econômicas decorrentes de desastres naturais aumentaram 

no último século nessa região como consequência do crescimento populacional, 

urbanização desordenada, exploração excessiva dos recursos naturais e os efeitos da 

mudança climática. Terremotos, furacões, inundações e tempestades causam bilhões em 

perdas econômicas. Em relação aos furacões, os países mais sujeitos a registrar um 

elevado número de mortos são Honduras e Nicarágua.  

O Índice de Vulnerabilidade Prevalente (IVP) mede as condições de 

vulnerabilidade predominantes de um país avaliando a exposição da atividade humana e 

econômica em áreas sujeitas a desastres, bem como a capacidade de absorver os impactos 

desses desastres. Os três indicadores que formam este índice consideram fatores como 

crescimento demográfico, densidade populacional, níveis de pobreza e desemprego, 

degradação do solo causada por ação humana, gastos sociais e seguros de infraestrutura 

e moradia. Segundo o IVP, Nicarágua, Honduras e Jamaica apresentaram os níveis mais 

altos de vulnerabilidade.  

 

México (Estados Unidos do México) 

  

A nação mexicana considera que a redução de danos causados pelos desastres é 

uma tarefa fundamental que deve ser assumida pelos países e incentiva que as autoridades 

criem um fundo para a redução de riscos, destinando explicitamente uma porcentagem do 

orçamento das instituições - tanto setoriais como territoriais - para a gestão de risco. No 

México existe o Fundo de Prevenção de Desastres Naturais (FOPREDEN), com recursos 

destinados a redução de riscos de desastres naturais. 
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 O Fonden é um fundo destinado para catástrofes com atribuições tanto para antes 

como depois de eventos. O México acredita que o planejamento efetivo para desastres 

naturais deve ser baseado em diálogo contínuo envolvendo cientistas, legisladores, órgãos 

governamentais e agentes financeiros. De acordo com o governo mexicano “É preciso 

definir o que é prioritário para ser protegido, de que maneira isso será feito e qual será o 

custo. O uso eficiente de dados e sua comunicação clara pode gerar um sistema de alerta 

mais rápido e barato do que decisões tomadas no meio da crise”. 

A respeito da problemática do controle de lixo nos oceanos, o México 

desenvolveu pesquisas em conjunto com agências da ONU para buscar medidas que 

minimizem o impacto do lixo nas espécies marítimas que habitam o oceano e tem 

participado de fóruns de discussão de visam desenvolver estratégias de coletas marítimas 

em acordo com outros Estados na América Latina e Caribe.  

 

Panamá (República do Panamá) 

 

O Panamá é considerado um país de risco sísmico e apresenta períodos 

prolongados de chuvas intensas que provocam deslizamentos e inundações com graves 

prejuízos econômicos, mortes e feridos ao longo de toda sua história. Devido a isto, há 

mais de 20 anos, os EUA vêm apoiando, por meio de infraestrutura, equipamentos e 

capacitação, os esforços do Panamá para prevenir e mitigar possíveis desastres.  

O Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM), por meio do Escritório de 

Cooperação e Defesa da Embaixada dos Estados Unidos no Panamá, doou ao Sistema 

Nacional de Proteção Civil (SINAPROC) desse país três modernas plataformas de 

comunicações para usar em casos de emergência. A doação dos Centros Móveis de 

Resposta a Emergências (MERC, por sua sigla em inglês), fazem parte do Programa de 

Ajuda Humanitária (HAP, por sua sigla em inglês) do SOUTHCOM, para potencializar 

as capacitações das nações parceiras na América Latina e no Caribe, para a preparação e 

mitigação frente a desastres naturais. 

Devido ao novo programa, o Panamá tem intensificado suas capacidades de 

resposta efetiva frente ao impacto de um furacão, um terremoto, inundações, 

deslizamentos e outras catástrofes, que são ameaças que afetam a sociedade panamenha. 

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, o Panamá tem desenvolvido 

iniciativas de proteção marítima. A Fundação Race For Water e o Grupo Suez 

promoveram um evento em Fuerte Amador, Ilha Flamenca, na Cidade do Panamá, com 
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a intenção de conscientizar a população local sobre a importância de otimizar a gestão e 

reciclagem de resíduos que poluem a costa marítima por meio de várias ações na região.  

Denominada ‘Resíduos Reciclados, Oceanos Limpos’, a ação teve o apoio da 

Prefeitura da Cidade do Panamá. A administração local acredita que prevenção e 

educação são as primeiras ações necessárias à implementação de boas práticas para salvar 

os oceanos. O objetivo do evento foi promover uma mudança de comportamento no que 

diz respeito a produção, separação e classificação de resíduos no Panamá, considerando 

que as "ilhas de lixo" aparecem nas regiões do Pacífico e do Caribe. 

 

Cuba  

 

Cuba, apesar dos poucos recursos econômicos que possui, é um bom exemplo da 

pouca vulnerabilidade da população em consequência das políticas de prevenção. Vale 

realçar que a Defesa Civil cubana tem trabalhado com autoridades caribenhas na 

preparação e capacitação de pessoal e organização de oficinas pela ONU. 

A proteção das pessoas constitui a prioridade do governo cubano na prevenção e 

mitigação de desastres naturais. A consolidação de um sistema nacional de defesa civil, 

a execução de planos de redução de desastres, o fortalecimento do marco normativo e da 

cultura cidadã de percepção de riscos e o impulso às investigações científicas são algumas 

das ações desenvolvidas. 

Autoridades internacionais têm reconhecido a efetividade do sistema cubano de 

prevenção e mitigação de desastres, o qual consideram uma referência para a região. 

Segundo o PNUD, Cuba é um líder na região neste sentido, não só em termos de defesa, 

mas também em reparação e reconstrução.  

Ademais, os esforços de Cuba conjuntos a ONU não se limita apenas a 

prevenção de desastres naturais. O governo tem desenvolvido um trabalho excepcional 

no que se refere ao controle de lixo dos oceanos em parcerias com as agências 

especializadas da organização, visando uma solução plausível para a problemática. 

 

ÁSIA 

 

China (República Popular da China), Vietnã (República Socialista do Vietnã) e Índia 

(República da Índia) 
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A China é um dos países mais propensos a desastres naturais do mundo, o que fez 

com que esse assunto ganhasse muita importância e alcançasse progresso. Apesar disso, 

a capacidade de responder a condições extremas ainda precisa ser aprimorada. 

O país possui regiões extremamente propensas a desastres naturais e o objetivo do 

governo é fazer com que a sociedade seja capaz de se proteger contra eles. Por este 

motivo, o governo chinês, em conjunto com os governos do Vietnã e Índia pediram 

auxílio internacional para melhorar suas capacidades de se proteger contra desastres 

naturais. 

Para lidar com esse problema, os países pretendem construir um sistema 

coordenado de respostas a desastres, adotar uma abordagem centrada do povo e priorizar 

o meio ambiente, além de fazer o possível para minimizar as consequências, impulsionar 

reformas e inovações de modernização e continuar cooperando internacionalmente. 

No que se refere ao controle de lixo nos oceanos, a decisão chinesa de deixar de 

reciclar garrafas de plástico e caixas de papelão descartadas mundo afora desencadeou 

uma crise internacional de resíduos. Pequim justificou a decisão de cortar as importações 

com argumentos ambientais e afirmando querer proteger a saúde de seus cidadãos. 

A medida fez com que o sistema global de reciclagem entrasse em colapso e 

inaugurou uma nova era da gestão de resíduos. A decisão da China teve amplas 

consequências. Comerciantes de lixo foram forçados a procurar novos clientes, e os 

encontraram no Sudeste Asiático, em lugares como Vietnã e Índia – países com menos 

regulamentações de importação e controles menos rigorosos. 

 

Coreia do Norte (República Democrática e Popular da Coréia) 

 

A Coreia do Norte é um país marcado por níveis de pobreza muito elevados 

e é particularmente vulnerável a desastres naturais. O território do país é composto 

maioritariamente por montanhas e colinas, que tiveram seus recursos utilizados para 

fornecer lenha ou terrenos de cultivo, nomeadamente para a cultura do arroz. Tais 

medidas permitem uma circulação livre e desimpedida das águas pluviais.  As chuvas 

torrenciais registadas nas províncias de Hwanghae do Norte e do Sul provocaram 

inundações, deslizamentos de terras e o colapso de mais de 800 edifícios, incluindo 

escolas e centros médicos. As más condições meteorológicas também provocaram 

milhares de desalojados no país.  



 

 

46 

A respeito do controle de lixo nos oceanos, a Coreia do Norte se mostra 

fragilizada, pois navios descartam lixo no mar: mercantes, petroleiros, de guerra e de 

cruzeiro. O país tem trabalhado para intensificar a fiscalização dessas atividades e auxiliar 

no processo de proteção dos oceanos.  

 

Coreia do Sul (República da Coreia) 

 

A Coreia do Sul tem promovido treinamentos contra desastres naturais pelo país, 

com a finalidade de preparar a sociedade em casos de emergência. Apesar de 

relativamente seguro em relação aos tremores de terra, o governo incluiu os terremotos 

incêndios e deslizamentos em seus treinamentos.   

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, o governo da Coreia do Sul se 

mostra engajado na luta de proteção aos oceanos. O país participa de projetos 

internacionais de educação que tem a finalidade de transmitir as sociedades a importância 

de preservar as águas e impulsionar a manutenção do meio ambiente.  

 

Japão 

 

O Japão é um dos Estados com maior risco de terremotos e outros desastres 

naturais. Os tufões são uma constante, há uma centena de vulcões ativos no país e cerca 

de 20 por cento dos sismos com magnitude 6 ou superior no planeta ocorrem no Japão. 

No entanto, o número de vítimas é menor que em outros países devido ao investimento 

na prevenção. 

O Japão tem a maior infraestrutura do mundo em matéria de prevenção de 

inundações: um reservatório principal gigantesco, cinco silos de confinamento e uma rede 

de mais de 6 km de canalizações subterrâneas. Este sistema recolhe e drena a água de 

quatro rios e lança cerca de 200 m3 de água por segundo no maior rio desta região perto 

de Tóquio.  

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, o Japão realiza mutirões de limpeza 

de lixo plásticos nas praias em um esforço para reduzir a poluição por plástico e participa 

de diversos programas de proteção ambiental que desenvolvem um trabalho voltado a 

coleta subterrânea e incentiva a educação populacional a respeito dos efeitos causados 

pela poluição das águas.  
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Nepal (República Federal e Democrática do Nepal)  

 

O Nepal sofre em demasiado devido a desastres naturais. Os terremotos e 

avalanches ocorridos no país causam inúmeros danos a vida e as estruturas do Estado. 

Por este motivo, o Nepal está desenvolvendo um sistema com autoridades meteorológicas 

para fornecer previsões do tempo regulares e para desenvolver o seu sistema de prevenção a 

desastres naturais.  

A respeito do controle de lixo nos oceanos. O Nepal vê o desperdício de plástico 

como um problema global. O time do Field Ready do Nepal vem pesquisando como se 

pode usar o plástico descartado erroneamente no oceano como um recurso humanitário. 

A reciclagem de plásticos no Nepal é no geral informal, entretanto existem 

muitos recicladores de pequena escala. Uma coalizão do Field Ready, Nepal Innovation 

Lab e Rural Development Initiative estão trabalhando para resolver este problema no 

Nepal, desenvolvendo soluções que podem ser relevantes a nível mundial. 

 

Turquia (República da Turquia) 

 

A Turquia se mostra engajada na prevenção de desastres naturais. O país 

desenvolveu um trabalho de cooperação estratégica visando aprimorar suas técnicas de 

proteção a desastres naturais. A Direção Turca de Desastres Naturais e Emergências 

(AFAD) e a empresa de defesa turca ASELSAN assinaram um protocolo de cooperação. 

O protocolo visa primeiramente desenvolver sistemas nacionais e dispositivos 

estratégicos, mas também espera a troca de informações, experiências e conhecimentos 

no campo da tecnologia. Visa o uso de infraestruturas e prevê parcerias em relação às 

áreas funcionais. O objetivo desta cooperação é reduzir a dependência da Turquia no 

campo da defesa civil. Em particular, planeja ser capaz de produzir localmente sistemas 

de gerenciamento de desastres naturais, alertas, transferências de informações, alarmes e 

avisos. 

No que abrange a problemática de poluição dos oceanos, a Turquia enfrenta um 

grande problema, principalmente relacionado a gestão de lixo. Os programas 

educacionais voltados a conscientização populacional não têm atingido os resultados 

esperados e a nação continua sendo uma grande emissora de dejetos que são lançados no 

oceano.  
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EUROPA 

 

Alemanha (República Federal da Alemanha) e Espanha (Reino da Espanha) 

 

A Alemanha e a Espanha encaram o tema de prevenção a desastres naturais com 

importância e auxiliam diversos países em seus programas de segurança e 

desenvolvimento de infraestrutura. A Alemanha possui um sistema de proteção civil 

eficiente, que avisa a população antecipadamente sobre os riscos de catástrofe. A 

Espanha, por sua vez, é referência em ações eficientes de prevenção a desastres naturais 

que, além de serem modelos mundiais, economizam bilhões de dólares em ações de 

mitigação e de monitoramentos a desastres. 

Ações de referência mundial acerca da gestão de riscos desenvolvidas pela 

Espanha: investiu em tecnologia de monitoramento e alertas meteorológicos para redução 

de riscos de desastres; um dos primeiros países a criar uma política nacional de defesa 

civil que mais tarde foi adotada por outros Estados; um dos primeiros países a criar um 

Centro Nacional de Monitoramento e Gerenciamento de Riscos e Desastres; fortaleceu a 

integração de entes públicos e privados nas ações de proteção e defesa civil;  pioneiro em 

criar um sistema de defesa civil que promove o monitoramento das mudanças climáticas 

para mitigação de desastres naturais e foi pioneiro em criar políticas públicas que 

fortalecem ações de prevenção para tornar as cidades mais resilientes. 

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, a Alemanha e a Espanha são 

engajadas e grandes referencias. A Alemanha financia projetos de coleta de lixo 

submarino em diversos países do globo e o Ministério do Meio Ambiente alemão 

apresentou um plano de cinco pontos para reduzir o lixo plástico no país, apresentando 

medidas sobre reciclagem, reaproveitamento e medidas de coleta de lixo eficiente. A 

Espanha, no que lhe concerne, criou leis de controle para a produção de plástico, com a 

finalidade de reduzir os resíduos plásticos que são encontrados em praias ao redor do 

mundo.  

 

França (República Francesa) 

 

Na França, as catástrofes naturais mais comuns são: inundações fluviais, 

movimentações de terreno, tempestades e inundações marinhas. Posto isso, o modelo 



 

 

49 

francês de prevenção e análise de riscos naturais prevê em especial evitar e remediar os 

desastres naturais de maneira eficiente e segura 

O processo de redução de riscos realiza-se na França em quatro etapas principais: 

informação, com o objetivo de fazer com que as pessoas saibam que há perigo; proteção, 

com a construção de diques contra inundações no litoral e o corte de faixas de floresta 

para evitar incêndio; prevenção, que configura o cerne da questão, um verdadeiro 

ordenamento do território para evitar o perigo, incluindo regulamentação e planificação 

e previsão, para alertar as pessoas que alguma coisa vai acontecer. 

A França é comprometida na luta contra o lixo nos oceanos. O país tem investido 

em projetos educacionais e no financiamento de programas de coleta de lixo subterrâneo 

em diversos países africanos e em seus discursos em fóruns internacionais sempre destaca 

a importância de preservar os oceanos e as espécies de animais e plantas que se 

desenvolvem no meio marítimo.  

 

Itália (República Italiana) 

 

Segundo dados disponibilizados pela agência governamental americana que 

monitora desastres naturais, desde 2000 a Itália registrou 12 terremotos de grande 

intensidade. A atividade sísmica na região mediterrânea é resultado do grande atrito entre 

as placas tectônicas da África e da Eurásia. Por este motivo, a nação tem investido em 

seu Programa de Prevenção de Desastres Naturais e realizado treinamentos para a 

sociedade se preparar em casos de risco.  

No que tange ao controle de lixo nos oceanos, o país faz parte de iniciativas 

ambientais e coordena coletas submarinas e projetos de educação voltados para 

preservação ambiental e disseminação de uma cultura ambiental baseada no respeito aos 

recursos naturais.  

 

Reino Unido (Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte) 

 

O Reino Unido é referência no que corresponde ao desenvolvimento de 

esforços para prevenções de desastres naturais. O país investe em pesquisas e financia 

atividades de defesa e preparação em situação de risco. E possui um grande e elaborado 

Programa de Prevenção de Desastres Naturais, com a finalidade de chegar em uma 

resposta rápida e eficiente em uma situação de crise.  
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O Brasil e o Reino Unido possuem um acordo bilateral para estudos climáticos 

numa parceria entre o UK Met Office Hadley Centre e três institutos vinculados ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC): Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 

Os estudos voltados aos eventos extremos, como inundações e secas, fazem parte 

do projeto do Climate Science for Service Partnership (CSSP Brasil). O programa realiza 

intercâmbio de informações científicas sobre a compreensão das mudanças climáticas, 

projeções e impactos futuros de eventos extremos, além de implementar metodologias e 

modelagem para redução do risco de desastres. 

No que se refere ao controle de lixo nos oceanos, o Reino Unido também tem 

desenvolvido pesquisas em conjunto com a Organização das Nações Unidas com a 

finalidade de encontrar soluções viáveis para minimizar os efeitos ambientais causados 

pelo lixo descartado nos oceanos.  

O Palácio de Buckingham implementou um plano para eliminar o uso de plásticos 

descartáveis nas propriedades reais. O novo plano prevê o fim do uso de canudos e 

garrafas plásticas em áreas de refeições públicas e privadas. Além disso, serão 

introduzidas embalagens biodegradáveis para a comida.  

A proibição dos microplásticos promovida pelo governo britânico entrou em 

vigor. Essas pequenas partículas de plástico são amplamente usadas em cosméticos, 

sabonetes e pastas de dente, e devido a seu tamanho reduzido, podem entrar nas usinas 

de tratamento de água e poluir rios e lagos 

  

Rússia (Federação Russa) 

 

Os desastres naturais não são tão comuns na Rússia, mas algumas regiões correm 

mais riscos que outras. Nos últimos anos, os russos viveram ondas de calor, enchentes e 

terremotos. O governo russo tem participado de iniciativas de segurança para intensificar 

seus esforços no seu Programa de Proteção a Desastres Naturais e por meio da cooperação 

e multilateralismo tem apoiado e auxiliado nações que sofrem os efeitos de catástrofes 

naturais.  

Para minimizar os efeitos do lixo nos oceanos a Rússia tem investido em coletas 

submarinas e na diminuição do uso de plásticos e programas de reciclagem. Em conjunto 



 

 

51 

com a UNESCO e o PNUMA tem desenvolvido e financiado projetos de educação 

ambiental, com o intuito de conscientizar as populações do descarte incorreto de lixo.  

 

OCEANIA 

 

Austrália (Comunidade da Austrália) 

 

A Austrália não está livre dos desastres naturais, ciclones e ventos extremamente 

violentos atingem o país, ademais, existem alguns poucos vulcões ativos, que são 

totalmente monitorados por meio do Sistema de Informação e Vigilância austríaco. Em 

relação a terremotos e maremotos, a Austrália sofre, porém, com menor incidência por 

não estar bem perto das aberturas das placas tectônicas. O Programa de Prevenção de 

Desastres Naturais da Austrália é bem desenvolvido e conta com o apoio de 

meteorologistas e técnicos de segurança especializados em desastres ambientais.  

No que diz respeito ao lixo nos oceanos, a Austrália vem enfrentando grandes 

problemas a respeito do tema, visto que a nação possui um grupo de ilhas remotas que se 

converteram em aterro de 414 milhões de plásticos.  

A Austrália conseguiu, por muito tempo, lidar de forma bem-sucedida com sua 

produção de lixo plástico. O plástico poderia ser produzido sem restrição e o seu resíduo, 

posteriormente vendido. No entanto, a China, o maior comprador mundial de sucata, 

decidiu cortar o volume de importação de lixo reciclável, gerando uma crise na Austrália. 

Agora, com a decisão chinesa de restringir o mercado, a Austrália tem 

desenvolvido medidas para lidar com o lixo reciclável produzido internamente. Para os 

próximos anos, uma das medidas já em pauta é a sobretaxação da resina plástica virgem 

(a matéria-prima básica para produzir plásticos), o que, consequentemente, irá gerar 

aumento nos preços dos produtos e, na ponta da cadeia de consumo, gerar menos lixo.  

 

Nova Zelândia 

 

A Nova Zelândia enfrenta desafios quando o tema é desastres naturais. 

Terremotos ocorrem com frequência, porém a maioria é de baixa magnitude, não 

passando de 4 pontos na escala Ricther. Por serem de difícil previsão os terremotos são 

os desastres que mais prejudicam a população da Nova Zelândia. Os deslizamentos de 
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terra juntamente com as avalanches ocorrem com frequência por conta de alguns tremores 

e pelos acúmulos de neve nos Alpes.  

No período do inverno, as investigações do Estado para lidar com avalanches são 

bem altas e mostram grande efeito em sua atuação. Os ciclones são comuns na região, 

com ventos que chegam até 140 km por hora, grandes tempestades que atingem o mar e 

levantam ondas de nove metros, gerando inundações, levando florestas e deixando 

centenas de entulhos espalhados. Os ciclones desencadeiam outros desastres como 

desmoronamentos e tsunamis. Devido a estes fenômenos a nação tem desenvolvido 

bastante o seu Programa de Prevenção a Desastres Naturais e tem investido fortemente 

em pesquisas de risco.  

A respeito do tema de lixo nos oceanos a Nova Zelândia é considerada o lugar 

mais perigoso para aves marinhas devido a poluição plástica. O governo tem diminuído 

a produção de sacolas plásticas e os microplásticos foram proibidos no país, visto que o 

plástico corresponde a 78% de todo o lixo nas praias da Nova Zelândia. 

 

ORIENTE MÉDIO 

 

Irã (República Islâmica do Irã) e Iraque  

 

O Irã e o Iraque se mostram vulneráveis a desastres naturais, principalmente a 

terremotos. As nações estão situadas em uma região com várias falhas geológicas, onde 

os terremotos são relativamente frequentes. O sismo mais grave dos últimos anos foi o de 

2003 em Bam, no sudeste do Irã, que provocou 31.000 mortes. 

O Irã e o Iraque possuem um extenso e tecnológico Plano de Prevenção a 

Desastres Naturais e investem em ações de pesquisas conjuntas com o intuito de fortalecer 

o seu Programa de Proteção em casos de Terremotos.  

A respeito da problemática de lixo nos oceanos, os países participam de 

colaborações a pesquisas de proteção ao meio ambiente e acreditam que apenas com a 

colaboração global as questões que abrangem o meio natural podem ser resolvidas, em 

especial por meio da educação e de programas de coleta de lixo marítimo.  

 

Palestina, Israel e Jordânia  
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Palestina, Israel e Jordânia estão unidos contra desastres naturais. Os serviços de 

emergência palestinos, jordanianos e israelenses participaram de exercícios conjuntos no 

sul de Israel, treinando para enfrentar desastres naturais de alcance regional. A iniciativa 

foi patrocinada pelos governos da Itália, França e Espanha. 

O objetivo geral é que os participantes troquem conhecimentos e desenvolvam 

capacidades comuns, para que sejam capazes de responder de forma eficiente a situações 

de desastre, especificamente ao longo das fronteiras mútuas.   

Os exercícios conjuntos não são comuns na região, especialmente entre Palestina 

e Israel. A ação conta com a participação de 400 profissionais dos três países do Oriente 

Médio e dos três países europeus supracitados, com o objetivo de trocar experiências e 

habilidades.  

Sobre a problemática de lixo nos oceanos, os três países se mostram engajados 

para desenvolver ações de proteção e preservação das águas. As nações participam de 

fóruns internacionais sobre o meio ambiente e trabalham para diminuir a emissão de 

plásticos em seu território.  

 

Paquistão (República Islâmica do Paquistão) 

 

 O Paquistão sofre exorbitantemente com as consequências dos desastres naturais 

em seu território, em especial devido as enchentes. O governo tem intensificado seu 

Programa de Proteção em Casos de Desastres Naturais e desenvolvido pesquisa para 

promover melhorias na sua atuação, porém, não dispõe de muitos recursos monetários e 

pede apoio para os demais países da comunidade internacional.  

Ao que se refere ao controle de lixo nos oceanos, o Paquistão participa de 

convenções do PNUMA, para encontrar soluções plausíveis para a problemática e tem 

tentado reduzir seu uso de plástico, porém, este ainda é um desafio para a nação.  
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APÊNDICE II – Questões Relevantes 

 

Principais tópicos para debate e questões a serem respondidas em possível 

proposta de resolução: 

a) Existe efetivamente uma política global de prevenção a desastres naturais?  

b) Qual o tamanho da nossa preocupação com a prevenção desses desastres? 

c) O mundo e os países têm empregado recursos e reforços para prevenir esses 

desastres? 

d) Em que medida tantos encontros e acordos conseguiram levar a humanidade 

e os países a um desenvolvimento sustentável? 

e) Quais os efetivos resultados das reuniões e tratados voltados à agenda 

ambiental e climática? 

f) É possível prevenir desastres da natureza? 

g) Como tratamos nosso lixo? 

h) Os nossos oceanos estão realmente ameaçados pela poluição? 

i) O que tem sido feito para que a poluição não chegue aos nossos oceanos? Ou 

seja, no caminho desde a nascente de água nos territórios nacionais até a 

chegada ao oceano, é preciso cuidar dessas outras águas? 

j) Quais alternativas temos à poluição por lixo nos oceanos? 

k) Quais as dimensões reais de ameaça à fauna e à flora dos mares atualmente? 

l) Qual o papel das Nações Unidas e do PNUMA nesses casos? 

m) Quais atores poderiam ser integrados nas estratégias de prevenção de desastres 

naturais e no tratamento do lixo, no âmbito dos oceanos? 

 

 


