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Carta de boas-vindas 

 

Prezados delegados, 

 

        É com grande prazer que desejamos as boas-vindas a todos os participantes da 2ª 
edição do SiEM - Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio - que 
ocorrerá na cidade de Florianópolis – SC, nos dias 14 e 15 de abril de 2012. Neste ano, 
três comitês serão simulados: o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas e, pela primeira vez, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas: a COP 15. 
       Não há dúvidas que a conscientização e a compreensão acerca das questões 
internacionais são de suma importância para qualquer país e, de certa forma, para 
qualquer pessoa. Uma vez compreendendo as discussões e os aspectos da política 
externa dos países, você estará apto a perceber como questões tão distantes da vida 
de um cidadão comum, podem, de fato, influenciar a vida quotidiana. Desta forma, o 
curso de Relações Internacionais da UFSC está disposto a lhes mostrar um mundo novo 
e completamente interligado, um mundo que vai muito além das manchetes de 
jornais. 
       Em um modelo de Simulação, você, caro delegado, irá desenvolver habilidades que 
servirão como experiência para toda a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. 
Muitas vezes, acaba descobrindo aptidões antes desconhecidas, tais como: oratória, 
negociação, elaboração de documentos oficiais, tolerância, capacidade de interação 
com culturas diferentes, postura formal diante de um grande público, além do 
conhecimento adquirido durante as pesquisas. 
       Vale ressaltar, que este guia de estudos é sucinto e busca auxiliá-los com 
informações básicas, sendo um ponto de partida para suas pesquisas. É de extrema 
importância que as mídias sociais do SiEM sejam acompanhadas regularmente, pois 
estaremos, constantemente, postando fatos relevantes para seus estudos como 
vídeos, fotos, informações e dicas. Além da leitura, convidamos que interajam 
conosco, comentando e tirando dúvidas. Isto poderá ser feito através da nossa página 
no Facebook (http://www.facebook.com/siemufsc) e através do nosso site oficial 
(www.siem.ufsc.br). 
       A Equipe Organizadora do SiEM 2012 está, incansavelmente, trabalhando para lhes 
oferecer uma experiência única e enriquecedora. Desde já, é com grande prazer que 
desejamos as boas-vindas a todos os participantes do evento. Que tenhamos todos 
uma grande Simulação! 
        Nos vemos em abril, mas desta vez, como chefes de Estado e diplomatas. 
 
Cordialmente,   
 

 
Equipe Organizadora SiEM 2012 

 

http://www.facebook.com/siemufsc
http://www.siem.ufsc.br/
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 Regras Gerais 

1.1. Das delegações, delegados, mesa diretora e professores. 

Direitos das Delegações e Delegados: 

1. Ter tratamento cordial da equipe organizadora e dos demais delegados e participantes; 

2. Ter a equipe organizadora à sua disposição para atender solicitações relacionadas ao 

desenvolvimento das discussões, responder dúvidas e resolver problemas que possam surgir; 

3. Ter sua integridade preservada durante todas as atividades do evento; 

4. Exigir cumprimento de horários. 

 

Deveres das Delegações e Delegados:  

1. Estar ciente de que, em caso de descumprimentos das regras, este será desligado 

automaticamente do evento; 

2. Vestir-se com consonância com os costumes do corpo diplomático do país representado 

e/ou trajes formais durante as reuniões. É obrigatório o uso de, pelo menos, camisa de manga 

longa, calça social e gravata para homens e calça social longa ou saia até o joelho para 

mulheres; 

3. Estudar, previamente ao evento, os artigos e o guia de estudo de seu comitê; 

4. Manter linguagem apropriada e o decoro nas sessões, sendo que a falta de decoro poderá 

incorrer em sanções pela mesa; 

5. Pedir permissão à mesa diretora para se manifestar ou para sair da sala; 

6. Aprofundar seus conhecimentos acerca do tópico da negociação e da posição negociadora 

da delegação representada; 

7. Familiarizar-se com as regras gerais de simulação da SiEM 2012 e, no caso dos 

representantes no Conselho de Segurança das Nações Unidas com as regras especiais do 

Conselho posteriormente especificadas; 

8. Respeitar os desígnios da equipe organizadora, lembrando-se sempre que a decisão da mesa 

diretora é soberana dentro do comitê;. Respeitar os outros delegados, mesa, assim como 

professores e membros da equipe organizadora durante o evento, seja no decorrer das 

sessões dos comitês, seja nas atividades culturais; 
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9. Cumprir os horários das sessões e das atividades culturais; 

10. Não conversar em voz alta nos corredores próximos aos comitês; 

11. Zelar pelo patrimônio da Universidade e demais locais utilizados durante o evento; 

12. Não fumar e ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias não-autorizadas nas dependências 

do evento, o que inclui os espaços dos eventos culturais oficiais, 

 

Dos professores conselheiros: 

1. Acompanhar o andamento das atividades nos comitês. O professor conselheiro terá acesso 

a todas as salas de simulação; No entanto, este acesso será restrito a uma quantidade de 

professores máxima dependendo do tamanho do espaço físico das salas; 

2. Nas salas de simulação, permanecer no local delimitado aos professores conselheiros e não 

intervir no debate e/ou distrair os alunos, com, por exemplo, fotografias com flash; 

3. Estar convicto da soberania da equipe organizadora frente aos delegados durante as sessões 

e eventos paralelos; 

4. Orientações podem ser dadas de modo rápido e discreto dentro da sala, seja de modo oral 

ou por escrito, senão estas orientações deverão ocorrer fora das salas de simulação para não 

atrapalhar os demais participantes. O professor deve limitar-se à orientação dos alunos, não 

intervindo desnecessariamente na performance dos mesmos e nem no andamento dos 

comitês; 

5. Reportar à equipe organizadora a necessidade de contato com um delegado que esteja 

dentro de uma sala de simulação, para que essa equipe, e somente ela, possa providenciar o 

contato; 

6. Não fumar e ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias não-autorizadas nas dependências do 

evento, o que inclui os espaços dos eventos culturais oficiais; 

 

Da Mesa Diretora 

1.  A mesa diretora possui autoridade sobre todas as atividades do SiEM 2012, sendo suas 

decisões finais e inapeláveis; 

2. As regras aqui dispostas podem ser adaptadas pelas mesas diretoras para o melhor 

andamento dos debates. 

3. A mesa diretora tem o dever de manter a ordem e o decoro dentro do comitê, assim como 

de respeitar as regras da simulação e respeitar os delegados e delegações.  

4. A mesa diretora deve auxiliar os delegados durante a simulação para que esses aproveitem 

melhor sua participação no SiEM 2012. 
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1.2. Dos Documentos 

Documentos de Posição (DPOs) 

Este documento, como seu nome já indica, demonstra a posição a ser tomada por uma 

delegação no tópico a ser discutido. Eles são disponibilizados aos outros delegados do comitê 

para que os mesmos possam conhecer a posição de determinados países  sobre o tema e 

elaborar uma estratégia de ação – saber quemsão seus aliados ou não, definir prioridades de 

diálogo, etc. 

Ele deve ser escrito antes dos dias de conferências e uma cópia deve ser levada impressa à 

equipe do SiEM no primeiro dia, durante a passagem de regras, para que os mesmos fiquem 

disponíveis ao acesso de todos os outros delegados durante as simulações. 

Para elaborá-los, alguns padrões devem ser seguidos, como o uso do brasão (não a bandeira) 

do país ou de seu Ministério das Relações Exteriores em seu ca-beçalho. Ainda, deve-se expor 

o comitê ao qual este documento se destina, o nome do delegado ou delegados, em caso de 

dupla. 

Primeiramente é determinada a política externa geral do país representado, ou seja, como ele 

age e define suas relações com os outros países. Isso, em um ou dois parágrafos. 

Depois, passa-se para a posição e atitude da representação frente ao tópico específico a ser 

discutido, ressaltando-se a importância dele para esse país, as ações tomadas por ele em 

relação ao assunto e também como o delegado, como representante desse Estado, vê o tema.  

Como essa parte é a mais relevante, deve-se destinar mais parágrafos a ela: dois ou três. 

 

Documentos de Trabalho/Working Papers 

Estes são os documentos utilizados para introduzir ao comitê qualquer informação 

compreendida como relevante para o andamento das discussões. Podem ser dados, 

estatísticas, gráficos, mapas, relatórios ou resoluções já aprovados anteriormente pelo comitê 

em questão, etc. Tudo isso para informar sobre assuntos específicos, sustentar ou refutar 

argumentos, dar relevância a tópicos omitidos ou demonstrar apoio ou desapoio a uma 

posição de determinada (s) delegação (ões).  

Além disso, os documentos de trabalho são utilizados para apresentação e discussão de 

tópicos e propostas objetivas que integrarão um possível Documento de Resolução, podendo 

ser apresentados inclusive já um texto legal na forma oficial de uma Resolução. 

Eles podem ser formulados individual ou conjuntamente e não precisam de assinatura de uma 

ou mais delegações ou mesmo de moções para serem apresentados. Basta que sejam levados 

à mesa diretora para que a mesma os introduza no momento mais adequado. 
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Cartas de Governo 

Estas são correspondências oficiais dos Ministérios das Relações Exteriores de cada país para 

seus representantes. Podem abordar uma variedade de tópicos e normalmente incluem 

instruções em relação ao posicionamento dos diplomatas em algum ponto específico da 

negociação. 

As Cartas de Governo podem partir tanto do Ministério, indicando uma instrução, como do 

delegado, questionando como deve proceder em determinado ponto específico como podem 

partir do Secretariado.  

As Cartas de Governo serão confeccionadas pela mesa diretora. 

 

Correspondência Diplomática 

Ela serve para uma comunicação informal entre os delegados ao longo das sessões. Ela é feita, 

normalmente, por meio de bilhetes escritos à mão endereçados a uma ou mais delegações 

específicas e passada em mãos pelos delegados. 

Essa correspondência possui um caráter formal e secreto. Portanto, pede-se que os delegados 

a utilizem para tópicos concernentes à discussão do comitê e que não abram as 

correspondências não endereçadas a eles. Além de ser uma ofensa em termos diplomáticos, é 

falta de educação ler a correspondência alheia. 

 

Resolução 

Ao fim da deliberação sobre cada uma das questões em debate os delegados se juntam para 

produzir uma resolução que atenda aos padrões das Nações Unidas ou da organização em 

questão. 

Para produzi-la, primeiramente deve ser elaborado um Projeto de Resolução, o qual contém os 

principais pontos discutidos pelo comitê e que podem compor a Resolução, caso seja 

submetida à votação e aprovada.  Como dito acima, normalmente os projetos de resolução são 

escritos baseados nos documentos de trabalho produzidos durante as discussões do comitê. 

O Projeto de Resolução segue um padrão específico, com três sessões: cabeçalho, cláusulas 

preambulares e cláusulas operativas. No cabeçalho estão o nome do comitê, a data e a língua 

original do documento. Alguns outros detalhes também devem estar presentes, mas variam de 

acordo com o comitê. 

As cláusulas preambulares anunciam os motivos pelos quais o comitê debateu o tema e 

destaca as ações passadas da comunidade internacional sobre o tema.  

Podem incluir referências a documentos, citações de resoluções passadas, dados e 

reconhecimentos de ações de outras organizações. Iniciam normalmente com verbos no 

gerúndio (reafirmando, reconhecendo, considerando, instando, recordando, observando, etc.). 
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Já as cláusulas operativas são sentenças que direcionam soluções e identificam as ações e 

recomendações do comitê sobre o tópico debatido. Iniciam com o verbo no tempo presente 

(decide, autoriza, conclama, recomenda, exorta, declara, expressa, urge, solicita etc.) e devem 

ser numeradas. 

A melhor maneira, entretanto, de aprender como as resoluções devem ser escritas é ler 

Resoluções passadas da ONU e das outras organizações simuladas. 

Com o projeto de resolução terminado, ele é levado à votação, podendo ser aprovado ou não. 

Se aprovado, ele se torna a Resolução ou documento correspondente do comitê frente ao 

tópico discutido. 

 

Emendas 

As emendas são pequenos documentos que servem para alterar pontualmente projetos de 

resolução. Elas podem ser de três tipos: adição, exclusão ou modificação. 

 Uma emenda aditiva adiciona uma cláusula na proposta, uma emenda de exclusão exclui por 

completo uma cláusula do projeto e uma emenda para a modificação de uma cláusula 

reescreve o texto desta, da forma que melhor convir ao delegado.  

Lembrando que as cláusulas que podem ser alteradas depois de o projeto de resolução ser 

colocado em votação são as operativas. As cláusulas preambulares não podem ser mais 

alteradas por emendas. 

 

1.3. Dos Procedimentos 

Sessões e Quórum 

1. As sessões do SiEM 2012 serão previamente apresentadas no cronograma do evento, sendo 

fundamental o respeito aos horários apresentados; 

2. A Mesa diretora procederá com a contagem do quórum no início de cada sessão, através de 

chamada oral; 

 Os delegados serão chamados um por um a se declararem: 

Por exemplo:  

Mesa: “Federação Russa?” 

Delagado russo: “A Federação Russa se declara presente e votante/presente.”  

 Os delegados se declarando só como ‘presentes’ unicamente terão direito ao 

voto procedimental não ao voto substancial. Isso se aplica às delegações que 

não são membros plenos das Organizações, como a representação da Palestina 

ou da União Europeia em uma reunião das Nações Unidas. Elas não têm direito 

ao voto substantivo de emendas e resoluções, mas têm direito à voz e ao voto 

procedimental.  
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3. A presença de 1/3 das representações inscritas no comitê é necessária para que a sessão 

seja declarada aberta e para o andamento dos debates; 

4. A presença de ½ das delegações inscritas é necessária para a aprovação de qualquer decisão 

de caráter substancial. 

5. O reconhecimento das delegações que chegarem atrasadas será feito da seguinte forma: 

 Delegado deve avisar por bilhete escrito à mesa que está, agora, na reunião. 

 A mesa irá, então, perguntar quando apropriado, por exemplo: França, como você 

se declara?” 

 Delegado francês: “A França está presente e votante/presente.” 

 

6. É necessário que haja uma nova contagem do quórum antes de ser iniciado um 

procedimento de votação para qualquer votação substantiva quando houver a chegada de 

uma delegação atrasada. 

 

Lista de Oradores 

1. No decorrer dos trabalhos, a mesa diretora, por decisão própria, ou por moção das 

delegações poderão abrir uma lista de oradores para as delegações que desejarem se 

pronunciar.  

2. Para se inscrever na lista de oradores as delegações devem sinalizar com sua placa de 

identificação à mesa diretora. 

3. Nenhuma representação pode estar inscrita mais de uma vez na lista de oradores. 

4. A lista de oradores será mantida aberta em todas as sessões e deve estar visível a todos os 

presentes no comitê. 

5. A lista de oradores pode ser temporariamente interrompida no caso de Debate Informal. 

6. A lista de oradores será sobreposta no caso de apresentação de projeto de resolução e no 

caso de apresentação de emendas. A lista de oradores será sobreposta por outras duas listas, 

respectivamente: a Lista especial para Projeto de Resolução e a Lista especial para Emendas. 

 

Discurso 

1. Cada representação deverá ser reconhecida pela mesa diretora antes de iniciar seu discurso. 

Ou seja, a mesa deve autorizar o discurso.  

2. A delegação só pode se inscrever para discurso após ser reconhecida pela mesa. 



13 
 

3. A mesa diretora possui a prerrogativa de interromper qualquer discurso que se mostre 

ofensivo e fuja ao decoro necessário dentro do comitê. 

4. O tempo de discurso será estipulado pela mesa diretora no início da sessão através de 

determinação da mesa ou moção de determinação de tempo. 

5. O tempo de discurso pode ser modificado durante a sessão através de uma consulta 

informal feita pela mesa diretora e mudado através de uma moção. A mudança do tempo de 

discurso será feita sempre com o objetivo de melhorar o debate. 

6. A mesa diretora deverá avisar através de discreto sinal sonoro quando faltar 10 segundos 

para o fim do tempo de discurso. 

7. Ao fim do tempo de discurso a mesa diretora avisará ao delegado e retomará o debate. 

8. Algumas reuniões podem ter discursos iniciais que serão estipulados e previamente avisados 

aos delegados.  

 

Cessões de tempo 

1. Após proferir seu discurso o representante possui três opções para o tempo restante: 

ceder à mesa; ceder a outro delegado; ou ceder a perguntas. A delegação deve se lembrar de 

dizer à mesa como vai proceder com o seu tempo restante.  

2. Caso o delegado ceda à mesa o tempo restante será retomada a lista de oradores. 

3. Caso ceda a outro representante, este outro poderá proferir seu discurso no tempo restante 

no cronômetro. 

4. Caso ceda a perguntas, os outros representantes do comitê poderão proferir perguntas de 

no máximo 45 segundos para o delegado que fez o discurso. O tempo restante do delegado 

será utilizado para responder as perguntas feitas. Só será reconhecida uma pergunta por vez. 

5. O representante que receber uma cessão de tempo não poderá ceder o tempo restante 

após fazer suas considerações, pois é negada a cessão de tempo já cedido. 

6. Não é permitida a cessão de tempo inferior a quinze segundos. 

7. Caso nenhuma menção seja feita ao fim do discurso considerar-se-á que o tempo foi cedido 

à mesa. 

 

Questões 

1. As questões são utilizadas para auxiliar os participantes durante os debates. As questões 

devem ser apresentadas diretamente à Mesa diretora. As questões formam três 

procedimentos: 
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a)  Questões de Dúvida: Utilizada para consultar a Mesa diretora sobre procedimentos e 

regras do debate e não pode interromper um discurso. 

 

b)  Questões de Ordem: Utilizada para informar a Mesa diretora de que as regras de 

debate não estão sendo seguidas apropriadamente. Essa questão deve se relacionar 

diretamente com as regras do debate. 

 

c)  Questão de Privilégio Pessoal: Utilizada para informar a Mesa diretora de que o 

delegado está em uma situação de um desconforto físico que o impede de participar 

apropriadamente do debate. Também pode ser utilizada para pedir à mesa diretora 

que interceda, caso sejam feitos ataques pessoais incompatíveis com os propósitos do 

debate. Apenas pode-se invocar a questão de privilégio pessoal quando a pessoa do 

delegado é atacada, ataques contundentes a política externa de determinado país 

fazem parte dos debates. Essa questão pode interromper um discurso caso seja 

necessário. 

 

Moções 

1. As moções são utilizadas para apresentar propostas de mudança procedimental no debate. 

O representante que propor a moção deve informar a justificativa para tal mudança assim 

como o tempo de duração de tal mudança. 

2. A mesa diretora deve apreciar as moções considerando-as em ordem ou não. Caso a moção 

seja considerada em ordem ela será posta para a votação do comitê. 

3. As moções são dos seguintes tipos: 

a) Debate Informal: Durante um debate informal os participantes do comitê podem 

circular livremente pela sala. Os representantes podem discutir livremente sem a 

interferência da mesa diretora. Esse debate é proposto para dinamizar e facilitar 

discussões substantivas. Essa moção requer maioria simples para ser aprovada. 

 

b)  Apresentação de Projeto de Resolução e Emenda: Após a validação de um projeto de 

Resolução ou uma Emenda pela mesa diretora os signatários desse documento 

levantam essa moção para que esse seja apresentado aos representantes. Apenas 

após a aprovação dessa moção o documento será considerado no debate. 

 

c)  Adiamento da Sessão (Ajournement): Ao levantar essa moção o delegado procura 

adiar os trabalhos até o próximo horário estabelecido no cronograma. 

 

d) Fechamento ou Reabertura da Lista de Oradores: O Fechamento da Lista de Oradores 

impede que novos nomes sejam adicionados à lista, mas todos os inscritos farão suas 

considerações. Essa moção precisa de maioria simples para ser aprovada. A 

Reabertura da Lista de Oradores anula o procedimento anterior, mas requer maioria 

qualificada para sua aprovação.  
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e)  Encerramento do Debate: Para iniciar a votação de um projeto de resolução ou 

emenda é necessário que seja aprovada a moção de encerramento do debate. Após 

essa moção ser aprovada encerra-se o debate – nenhum pronunciamento da lista de 

oradores pode ser feito - e inicia-se a votação de um determinado projeto de 

resolução ou emenda. Só é possível encerrar o debate após um projeto de resolução 

ou uma emenda serem apresentados ao comitê.  

 

 Direitos da mesa diretora: A mesa diretora tem por prerrogativa iniciar moções a 

qualquer momento; aprová-las ou vetá-las de acordo com o andamento e tempo 

estipulado da reunião.  

 4. Uma moção  é  definida  como  o  ato  de  um  delegado  propor alguma especificidade, 

sempre prevista  nestas Regras. É feita via oral, como no procedimento abaixo:  

 

 Mesa: “Alguma questão ou Moção em pauta?”  

 Delegado: levanta sua Plaqueta.  

 Mesa: “Pois não Senhor representante?”  

 Delegado: “Senhor Diretor, gostaria de mover uma moção para um Debate Informal”  

 Mesa:  “Qual  a  justificativa,  o  tempo  total  e  de  discurso  de  cada  país  Senhor 

Delegado?”.  

 Delegado: Justifica e dá “tempo total de 10 minutos com 20 segundos para fala de 

cada delegação inscrita na Lista”.  

 Mesa: “A mesa aceita sua moção” (é de discernimento aceita-la ou rejeitá-la) e coloca-

a imediatamente  em  votação. 

 Mesa: ‘Países favoráveis, por  favor,  levantem  suas  Plaquetas’  (bem  alto  para 

contagem). ‘Obrigado, Senhores  Delegados” (só  então  os  Delegados  abaixam  as  

Plaquetas);  “Países contrários, por  favor,  levantem  suas  Plaquetas”.  “A  moção  é  

aprovada (ou rejeitada) por  X votos a favor e Y contra.” 

 

5. Caso não haja nenhuma moção ou questão em pauta a mesa procederá com a lista de 

oradores como no procedimento abaixo descrito: 

 

 Mesa: “Alguma questão ou Moção em pauta?”  

 Não havendo nenhuma manifestação de questão ou moção. 

 Mesa: “Senão, delegados que queiram se manifestar”. Ou chama-se o próximo 

país já pré-inscrito na Lista de Oradores: “País X, o Senhor tem a palavra”.  

 

Votação de questões procedimentais 

1. Essas devem ser votadas através do levantamento de placas e durante essas votações não 

são permitidas abstenções.  

2. A questão em pauta passa por maioria simples. Em caso de empate, a moção em questão 

será considerada rejeitada. 
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3. Todos os delegados presentes possuem dever e direito de voto nessas votações, não há 

abstenções em votações de moções.  

 

1.4. Das questões substantivas (votos de resoluções e emendas) 

Votação de questões substantivas 

1. Após o início da votação nenhum delegado poderá sair ou entrar no comitê. 

2. Apenas moções para Divisão da Questão e Votação por Chamada estão em ordem após o 

início da votação. 

3. Cada delegação terá direito a apenas um voto, respeitando o principio de uma delegação 

um voto. Delegações com caráter de observadoras não terão direito a voto em questões 

substantivas. 

4. É possível votar a favor, contra ou se abster em questões substantivas. 

5. Projetos de Resolução e Emendas necessitam de maioria simples para serem aprovados. 

 

Documentos de Trabalho (Working papers) 

1. Documentos informais que auxiliam a discussão de assuntos substantivos no comitê e 

facilita a exposição de ideias. 

2. Podem ser apresentados a qualquer tempo durante as discussões e não precisam de 

signatários. 

3. Não existe formatação padrão para esses documentos, sendo possível apresentar mapas, 

fotos, gráficos, notícias e até mesmo vídeo se houver capacidade técnica para tal.  

4. Caso o representante deseje utilizar material do qual não é autor é necessário apresentar a 

fonte. 

 

Projeto de Resolução 

1. Para a validação pela mesa diretora um Projeto de Resolução necessita de, pelo menos,  4 

países signatários e de formatação adequada. Um Projeto de Resolução pode ser 

apresentado a qualquer momento durante os debates.  

2. A assinatura de um Projeto de Resolução não significa que o delegado votará a favor 

desse projeto, somente que esse delegado acredita ser importante sua discussão. 

3. Após a validação e cópia do Projeto de Resolução este pode ser apresentado ao comitê. 

Apresentado o projeto um dos signatários será convidado a ler as cláusulas operativas. Serão 
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feitas correções de cunho técnico-gramatical e, então, será aberta a Lista Especial para 

Resoluções. 

4. Vários projetos de resolução podem ser objeto da discussão em uma mesma Lista Especial 

para Resoluções, porém apenas um projeto de Resolução pode ser votado por vez. 

5. Todos os países declarados ‘presentes e votantes’ devem votar favoravelmente ou contra ou 

devem declarar-se ‘abstenho-me’.  

6. Um Projeto de Resolução passará por maioria simples no sistema de ‘cada país representa 

um único voto’.  

7. Em caso de empate, a Resolução em questão será revotada. Em caso de segundo empate 

será considerada rejeitada. 

 

 No Conselho de Segurança das Nações Unidas para que uma Resolução passe é 

necessário que se tenha a maioria simples dos presentes e votantes, sem que haja o 

voto contrário de nenhum dos membros permanentes (significando: ‘veto’).  

 Os membros permanentes do Conselho de Segurança que não sejam favoráveis a 

uma Resolução, mas não desejem vetá-la, devem declarar seu voto como 

’abstenção’.   

 

 

Emendas 

1. Emendas a Projetos de Resolução necessitam de um mínimo de três assinaturas de outras 

delegações para serem validadas pela mesa diretora. 

2. Emendas a Projetos de Resolução podem ser apresentadas a qualquer momento após a 

apresentação de um projeto de Resolução. 

3. Apenas cláusulas operativas podem ser emendadas e essas podem ser emendadas 

quantas vezes for necessário. Emendas podem retirar, modificar ou adicionar cláusulas em 

um Projeto de Resolução. 

4. Após a apresentação de uma Emenda um dos seus signatários será convidado a lê-la e serão 

aceitas correções de cunho técnico-gramatical. Então será aberta uma Lista Especial para a 

Emenda em questão. 

5. Em caso de empate a Emenda em questão será revotada. Em caso de segundo empate ela 

será considerada rejeitada. 
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 No Conselho de Segurança das Nações Unidas para que uma Emenda passe é 

necessário que se tenha a maioria simples dos presentes e votantes, sem que haja o 

voto contrário de nenhum dos membros permanentes (significando: ‘veto’).  

 Os membros permanentes do Conselho de Segurança que não sejam favoráveis a 

uma Emenda, mas não desejem vetá-la, devem declarar seu voto como ’abstenção’.   

 

Retirada de Documentos 

1. Projetos de Resolução e Emendas podem ser retirados com o consentimento de seus 

signatários. Para a retirada é necessário apenas que esses retirem seu apoio durante o debate 

do projeto.  

 

Divisão da Questão 

1. Apenas cláusulas operativas podem ser votadas separadamente, cláusulas preambulares 

não podem ser divididas. 

2. Essa moção precisa de maioria simples para ser aprovada, caso no qual a mesa diretora 

reconhecerá um debate informal de 3 minutos para recolher as propostas de divisão por 

escrito. 

3. Com o fim do debate informal a mesa diretora numerará as propostas de divisão e lerá 

todas para o comitê. A primeira proposta a ser votada será aquela que contiver o maior 

número de divisões. Existindo duas propostas com o mesmo número de divisões respeitar-se-á 

a ordem de apresentação. 

4. Uma proposta de divisão necessita de maioria simples para ser aprovada. 

5. Após a aprovação de uma divisão será feita a votação dos grupos de cláusulas. Cada grupo 

precisa de maioria simples para ser aprovados. 

6. O projeto de Resolução será ainda votado na integra com todos os grupos de cláusulas que 

foram preliminarmente aprovados. 

 

 Votação por Chamada 

1. A votação por chamada consiste pela chamada oral, em ordem alfabética, das delegações 

presentes. 

2. Após a aprovação dessa moção as possibilidades de voto são: 

 ‘A favor’ e ‘A favor com direitos’ 

 ‘Contra’ e ‘Contra com direitos’ 

 ‘Abstenção’ 

 ‘Passar’ 
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3. Os direitos são utilizados como uma justificativa do voto por haver alguma ressalta 

substantiva em relação ao documento. Após todos terem pronunciado seus votos a mesa 

diretora reconhecerá 30 segundos para as delegações pronunciarem seus direitos. Esse 

reconhecimento será feito em ordem alfabética apenas para os delegados que votaram com 

Direitos. 

4. Em tal tipo de votação será permitido passar. Ao passar a delegação será chamada a 

proferir seu voto após todas as outras haverem votado. Isso pode ser feito apenas uma vez 

por votação, caso no qual não será permitido se abster.  

 

 

 

Regras organizadas por: Bruno Valim Magalhães. 
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COP 15 
O IMPACTO MUNDIAL DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 
Lívia Liria Avelhan 

Renato Xavier dos Santos 

 
 
  

1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE AS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS (COP 15)  
 

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009, também 
chamada Conferência de Copenhague (oficialmente United Nations Climate Change 
Conference ou COP15) foi realizada entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2009, em 
Copenhague, Dinamarca. Este encontro, organizado pelas Nações Unidas, reuniu os líderes 
mundiais para discutir como reagir às mudanças climáticas, em particular o aquecimento 
global. Foi a 15ª conferência realizada pela UNCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima). A UNFCCC reúne-se anualmente há uma década e meia, com o 
propósito de encontrar soluções para as mudanças climáticas. Desde a COP-13, em Bali, na 
Indonésia, objetiva-se um acordo climático global com metas quantitativas para os países ricos 
e compromissos de redução de emissões de carbono que possam ser mensurados, reportados 
e verificados para os países em desenvolvimento.  

A Convenção trabalhou com o princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas. Isso significa que os países industrializados, que começaram a emitir mais cedo 
e lançam uma quantidade maior de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera em 
função de seu modelo de crescimento econômico, deveriam arcar com uma parcela maior na 
conta do corte de carbono. Por isso, a intenção era que os países ricos assumissem metas de 
redução de 25% a 40% de seus níveis de emissão em relação ao ano de 1990, até 2020.  

Os países em desenvolvimento, por sua vez, comprometem-se a reduzir o aumento de 
suas emissões, fazendo um desvio na curva de crescimento nos moldes usuais e optando por 
um modelo econômico mais verde. 

É importante destacar que as decisões tomadas na COP-15 não substituirão o 
Protocolo de Kyoto. Paralelamente à Conferência, mas no mesmo espaço, realizou-se a 5ª 
Reunião das Partes do Protocolo de Kyoto, que definiu quais seriam as metas para os países do 
chamado Anexo I, para o segundo período de compromisso do documento, que vai de 2013 a 
2017. Várias das reuniões que ocorrem nos quinze dias de encontro tratavam, ao mesmo 
tempo, dos dois eventos.  

A intenção da simulação do SiEm 2012 é que os alunos discutam medidas de proteção 
à natureza e redução da emissão de gases de efeito estufa, como o CO2. Isso inclui cálculos de 
porcentagens de redução, que podem variar de país para país, e indicações de programas de 
plantação de florestas e redução do desmatamento, por exemplo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7as_clim%C3%A1ticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_do_Clima
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A PAUTA DA COP EM CINCO EIXOS 

  
 Na COP-13 foram estabelecidos cinco blocos de sustentação para a 15ª Conferência 
das Partes, que representam os pontos cruciais que devem ser discutidos e acordados entre os 
países. São eles: 

  
1 - Visão Compartilhada. Antes de qualquer acordo, é necessário que os países definam que 
haverá um objetivo global de redução de emissões, deixando claro quais são o aumento de 
temperatura e, especialmente, a concentração de gases de efeito estufa considerada limite. 
Esses números estão longe de ser um consenso. Enquanto os países mais vulneráveis desejam 
metas rigorosas, os países que terão de arcar com a conta do aquecimento global torcem por 
menos rigidez. 

  
2. Mitigação. A necessidade de cortar emissões de carbono é indiscutível. No entanto, os 
países em desenvolvimento argumentam que as mudanças climáticas que presenciamos 
atualmente devem-se à concentração do carbono emitido pelos países ricos desde o início da 
Revolução Industrial e, portanto, apenas eles deveriam assumir metas de redução de emissão. 
Por outro lado, os países desenvolvidos alegam que os países como Brasil, Índia e China vêm 
aumentando suas emissões rapidamente e, em breve, devem superar os primeiros em volume 
de gases de efeito estufa lançados na atmosfera. Por isso, eles exigem que os países em 
desenvolvimento também se comprometam a diminuir emissões. Na COP-15, a ideia era que a 
discussão focasse mais nos auxílios financeiro e tecnológico dos países industrializados 
destinados aos países em desenvolvimento para que fizessem a mitigação sem comprometer 
sua economia. As regras dos mecanismos de compensação de emissões, créditos de carbono e 
preservação florestal, como MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, REDD – Redução 
de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal e NAMAS – sigla em inglês para 
Medidas Nacionalmente Apropriadas de Mitigação foram mais bem formatadas.  

 
3. Adaptação. Os países pobres são os mais vulneráveis às alterações climáticas. Eles 
necessitarão de recursos financeiros e tecnológicos para incrementarem sua infraestrutura e 
se protegerem das catástrofes previstas. Atualmente, discute-se a criação de um fundo 
internacional de adaptação com essa finalidade. 

  
4. Transferência de Tecnologias. Inovações tecnológicas são cada vez mais imprescindíveis 
para que se possa mudar o atual modelo de desenvolvimento para uma economia de baixo 
carbono, baseada, especialmente, em fontes limpas de energia, aumento da eficiência 
energética, substituição de combustíveis fósseis e não desmatamento. É preciso definir de que 
maneira o conhecimento tecnológico dos países desenvolvidos será transferido para os 
demais. Cogita-se, inclusive, a quebra de patentes para facilitar o acesso à tecnologia que pode 
ajudar a conter o aquecimento global. 

  
5. Apoio Financeiro. É fundamental que os países ricos destinem recursos financeiros para que 
os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos realizem suas ações de mitigação e 
adaptação e desenvolvam tecnologias. Atualmente, estima-se que esse montante seja de 150 
bilhões de dólares até 2030, distribuídos entre o mecanismo de NAMAS, a preservação 
florestal e a adaptação. A quantidade não é suficiente, estima-se que seria necessário pelo 
menos o dobro de recursos. 

 
 
 
 
 

http://planetasustentavel.abril.com.br/glossario/m.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/glossario/r.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/glossario/r.shtml
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QUEM PARTICIPA E QUAIS SÃO OS RISCOS DESTA COP  
 
    Normalmente, as Conferências das Partes acontecem durante duas semanas. Os 
ministros de cada país costumam chegar só depois da primeira semana e a discussão ganha 
força nos últimos dias ou horas. Participam da Conferência, com poder de voto, os Estados 
Nacionais que são signatários da Convenção e/ou do Protocolo de Kyoto, por meio de suas 
delegações.  Outros países podem participar do encontro como observadores, assim como as 
ONGs. Os observadores podem manifestar-se nas reuniões formais por meio de propostas 
escritas, que são lidas ao público, mas não têm poder de decisão. Os Chefes de Estado não 
participam, obrigatoriamente, da COP. 
 
Decisões das Conferências das Partes 
 

O órgão supremo de tomada de decisão da Convenção (UNCCC) é a Conferência das 
Partes (COP). Reúne-se uma vez por ano e examina a aplicação da Convenção, adota decisões 
e resoluções para impulsionar as normas da Convenção, e negocia novos compromissos. As 
sucessivas decisões adotadas nas sessões representam um conjunto detalhado de normas para 
a aplicação prática e eficaz da Convenção. 

 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) 
 

São 189 os países que aderiram a esse tratado internacional que estabelece objetivos 
gerais e normas para lidar com a mudança climática. O tratado sobre as mudanças climáticas 
foi um dos três adotados na “Eco 92”. Foi esta Convenção que deu origem às COP e norteiam 
suas discussões.  
 
Reconhecimento e supervisão do problema 

 
Uma conquista importante da Convenção, caracterizada por seu caráter geral e flexível, é o 

reconhecimento de que existe um problema climático de nível mundial. Isso representou um 
grande passo em relação a uma década passada, quando o tratado entrou em vigor, pois 
existiam menos provas científicas. 

Na Convenção, fixa-se o objetivo último de estabilizar as emissões de gases de efeito 
estufa a um nível que impeça interferências perigosas causadas pela ação do homem na 
natureza e, consequentemente, no sistema climático. Também se declara que esse nível deve 
ser alcançado num prazo suficiente para permitir que os ecossistemas se adaptem 
naturalmente à mudança climática, garantir que a produção de alimentos não seja ameaçada e 
possibilitar que o desenvolvimento econômico se mantenha de maneira sustentável. Pede-se 
também o estabelecimento de inventários precisos e periodicamente atualizados das emissões 
de gases de efeito estufa dos países industrializados. O primeiro passo para resolver o 
problema é conhecer suas dimensões. Com poucas exceções, o “ano de referência” para 
calcular as emissões de gases de efeito estufa tem sido o de 1990.  

Os países que ratificaram o tratado – as “Partes da Convenção”, segundo o jargão 
diplomático – observam a mudança climática nos assuntos relacionados à agricultura, à 
indústria, à energia, aos recursos naturais e às atividades que afetam os litorais. Concordam 
também em estabelecer programas nacionais para frear a mudança climática. 

A Convenção, cujos membros se reúnem anualmente, reconhece que é um documento 
“quadro”, ou seja, um texto que deve ser emendado ou desenvolvido com o tempo para que 
os esforços contra o aquecimento atmosférico e a mudança climática possam orientar-se 
melhor e ser mais eficazes. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o-Quadro_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_a_Mudan%C3%A7a_do_Clima
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Responsabilidade e vulnerabilidade 
 

A Convenção exige mais dos países industrializados, uma vez que são eles a fonte principal 
da maior parte das emissões de gases de efeito estufa, tanto no passado como nos dias atuais. 
Os países-membros foram divididos em grupos distintos. As nações pertencentes ao chamado 
Anexo I são aquelas consideradas industrializadas, que alcançaram seu grau de 
desenvolvimento com base na utilização de fontes de energia e processos que emitem muitos 
gases de efeito estufa (GEE). Os não pertencentes ao Anexo I são os Estados menos 
desenvolvidos e, portanto, considera-se que o estabelecimento de metas de redução da 
emissão de GEE prejudicaria seu desenvolvimento ou os colocaria em posição desvantajosa em 
relação àqueles que já alcançaram sua industrialização. Sendo assim, existem metas 
obrigatórias de redução da emissão de gases de efeito estufa apenas para os pertencentes ao 
Anexo I. Logo, a Convenção aceita que a parte das emissões de gases de efeito estufa 
produzidas pelas nações em desenvolvimento cresça durante os próximos anos. No entanto, 
trata de ajudar tais países a limitar as emissões sem prejudicar seu progresso econômico. 

Em virtude da Convenção, as nações industrializadas comprometem-se a apoiar os países 
em desenvolvimento quanto a atividades relacionadas à mudança climática, oferecendo ajuda 
financeira, sem prejuízo da assistência que já oferecem a esses países. Foi estabelecido um 
sistema de doações e empréstimos por meio da Convenção, que é administrado pelo Fundo 
para o Meio Ambiente Mundial. Os países industrializados concordaram também em 
compartilhar as tecnologias com as nações menos avançadas. 

 
Agentes no processo de negociação 

 

 Os países pertencentes à Convenção são os que tomam as decisões nas reuniões da 
Conferência das Partes. A maior parte das decisões é tomada por consenso. Os países 
membros muitas vezes formam alianças para aumentar a eficiência e multiplicar a 
influência durante as negociações.  

 “Observadores” é o termo oficial utilizado para referenciar os grupos de organismos 
que estão autorizados a assistir e mesmo intervir nas reuniões internacionais, mas não 
a participar na tomada de decisões. Entre os observadores autorizados pela 
Convenção encontram-se os organismos intergovernamentais como o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Agência 
Internacional de Energia Atômica e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).  

 Entre os observadores, inclui-se também um grupo de organizações não 
governamentais, as ONGs. Essas são representantes de grupos ambientais, institutos 
acadêmicos e de investigação, entidades religiosas, organizações trabalhistas e grupos 
da população, como os povos indígenas. Para poderem ser creditadas como 
observadoras, as ONGs devem estar legalmente constituídas como entidades sem fins 
lucrativos, “com competência em matérias relacionadas à Convenção”. 

 
As ‘Convenções do Rio’ 

 
Mudança climática, biodiversidade e desertificação 
 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
celebrada em 1992 no Rio de Janeiro (Brasil) – chamada habitualmente de “Cúpula da Terra” 
ou “Eco 92”– foram conhecidos três tratados internacionais. A Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), sobre a qual já falamos, o Convênio sobre a 
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Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação se conhecem desde então 
pelo nome de Convenções do Rio. As partes no tratado da biodiversidade comprometem-se a 
conservar as espécies, transferir tecnologias e compartilhar de maneira equitativa os 
benefícios resultantes do uso comercial dos recursos energéticos. 

As Partes no acordo sobre a desertificação realizam programas de ação nacionais, sub-
regionais e regionais e tratam de corrigir as causas da degradação da terra, que vão desde as 
pautas de comércio internacional até o ordenamento insustentável das terras. 

As três convenções do Rio estão mutuamente relacionadas. A mudança climática afeta a 
biodiversidade e a desertificação. Quanto mais intensa e de maior alcance, maior será a perda 
de espécies vegetais e animais; as terras secas e semiáridas em todo o mundo perderão 
vegetação e se deteriorarão. 

 

Protocolo de Kyoto 
 
Negociação do Protocolo de Kyoto e suas normas 
 

Na COP1 (Berlim, março/abril de 1995), as Partes deram andamento a uma rodada de 
conversas para decidir a adoção de compromissos mais firmes e mais detalhados para os 
países industrializados. Depois de dois anos e meio de negociações intensas, foi adotado o 
protocolo de Kyoto na COP3 de Kyoto (Japão), em 11 de dezembro de 1997. 
 Não obstante, em virtude da complexidade das negociações, ficaram “pendentes” 
várias questões, mesmo depois da assinatura do Protocolo de Kyoto. Nele foram esboçados os 
traços básicos de seus “mecanismos” e o sistema de cumprimento, mas não se especificavam 
as transcendentais normas que regulavam seu funcionamento. Ficou estabelecido que o 
conjunto dos países do Anexo I deveria reduzir suas emissões em 5,2% com relação ao ano de 
1990, já os países em desenvolvimento podem emitir GEE acima dos níveis identificados em 
1990 (DOMINGOS, 2007). Em 1997, os Estados Unidos já se posicionavam contrariamente às 
regras contidas no Protocolo de Kyoto. A posição dos EUA era pautada por três linhas 
principais: “o estabelecimento de metas baixas (menos de 5%) de redução de emissões até 
2010, tendo como ano base 1990; o estabelecimento de metas de redução da taxa de 
crescimento das emissões por parte dos países emergentes; e o estabelecimento de 
mecanismos de mercado que flexibilizassem as metas, particularmente as cotas 
comercializáveis de emissão entre os países do Anexo Um” (VIOLA, 2002, p. 6).  Os EUA não 
assinaram o Protocolo, alegando que não concordavam com o fato de que os países 
emergentes não teriam metas de redução de gases de efeito estufa. Ainda que assinado em 
1997, o Protocolo de Kyoto permaneceu com pontos indefinidos e sujeitos a negociações 
futuras. 

Os compromissos contraídos em virtude do Protocolo variam de um país para outro. O 
objetivo global de 5% para os países desenvolvidos deve ser conseguido mediante cortes (com 
respeito aos níveis de 1990) de 8% da União Europeia (UE [15]), Suíça e maior parte dos países 
da Europa central e oriental; de 6% no Canadá; 7% nos Estados Unidos (ainda que os Estados 
Unidos tenham retirado seu apoio ao Protocolo) e de 6% na Hungria, no Japão e na Polônia. 
Nova Zelândia, Rússia e Ucrânia devem estabilizar suas emissões, enquanto que a Noruega 
pode aumentá-las em até 1%, Austrália em 8% (posteriormente retirou seu apoio ao 
Protocolo) e Islândia em 10%. A União Europeia estabeleceu seu próprio acordo interno para 
alcançar o objetivo de 8% distribuindo diferentes porcentagens entre seus Estados-Membros. 
Estes objetivos oscilam entre cortes de 28% em Luxemburgo e de 21% na Dinamarca e na 
Alemanha e aumentos de 25% na Grécia e de 27% em Portugal. 

Para compensar as duras consequências dos “objetivos vinculantes”, o acordo oferece 
flexibilidade na maneira pela qual os países podem cumprir seus objetivos. Por exemplo, 
podem compensar parcialmente suas emissões aumentando os “sumidouros” – bosques, que 



25 
 

eliminam o dióxido de carbono da atmosfera. Podem pagar também projetos no exterior cujo 
resultado seja uma redução dos gases de efeito estufa.  

O Protocolo de Kyoto avançou lentamente: encontra-se ainda no que se denomina “fase 
de ratificação” e é um acordo complicado. Razões não faltam. O Protocolo não só deve ser 
eficaz diante de um problema mundial; deve ser também politicamente aceitável. Em 
consequência, tem-se multiplicado o número de grupos e comitês criados para supervisionar e 
arbitrar seus diferentes programas.  

Para a sua entrada em vigor, ficou estabelecido que seria necessária a adesão de um 
somatório de países que, conjuntamente, emitissem pelo menos 55% do total das emissões 
mundiais de GEE. Essa porcentagem foi alcançada no início de 2005, fazendo com que, depois 
de mais de 7 anos, o Protocolo de Kyoto entrasse em vigor, mesmo com a ausência dos EUA. 
Sendo assim, quando da realização da COP 15, em dezembro de 2005, o Protocolo de Kyoto já 
estava em vigor. 

 
Comércio de direitos de emissão  
 
O “mercado de carbono”  

 
O Protocolo de Kyoto estabelece um limite, um número preestabelecido de “unidades de 

emissão” ao total de emissões das grandes economias mundiais. Cada um dos países 
industrializados tem metas de emissão que devem ser cumpridas. 

O Protocolo permite aos países “economizar” algumas unidades de emissão – emissões às 
quais teriam direito, mas que não utilizaram – e vender esse excesso de capacidade aos países 
que superem seus limites. O chamado “mercado de carbono” é ao mesmo tempo flexível e 
realista. Os países que não cumprirem seus compromissos poderão “comprar” o cumprimento, 
mas o preço pode ser alto. Quando maior for o custo, maior será a pressão para utilizarem a 
energia de maneira mais eficiente e para pesquisar e promover o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia que tenham emissões baixas ou nulas. 

Nos intercâmbios e vendas, serão incluídas mais unidades de emissão do que as 
atualmente existentes. Os países obterão crédito por reduzir o total de gases de efeito estufa 
plantando ou ampliando as florestas, pela realização de “projetos de aplicação conjunta” e 
pelos projetos realizados no âmbito do Mecanismo para um desenvolvimento limpo, do 
Protocolo, que financia as atividades para reduzir as emissões dos países em desenvolvimento. 
Os créditos obtidos dessa maneira podem ser comprados e vendidos no mercado de emissões 
ou serem reservados para uso futuro.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 
 As informações contidas nessa seção foram integralmente retiradas do site oficial da 
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (http://unfccc.int/2860.php), 
especialmente da seguinte página: http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/items 
/6168.php, e podem, portanto, ser consideradas uma tradução não oficial das seções do site 
em questão. 

A temperatura média da superfície terrestre subiu mais de 0,6°C desde os últimos anos 
do século XIX. Prevê-se que aumente de novo entre 1,4°C e 5,8°C para o ano de 2100, o que 
representa uma mudança rápida e profunda. Mesmo que o aumento real seja o mínimo 
previsto, será maior do que em qualquer século dos últimos 10.000 anos. A razão principal do 
aumento da temperatura é um processo de industrialização iniciado há um século e meio e, 
em particular, a combustão de quantidades cada vez maiores de petróleo, gasolina e carbono, 
a queima de florestas e alguns métodos de exploração agrícola. 

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/items%20/6168.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/items%20/6168.php
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Essas atividades têm aumentado o volume de “gases estufa” na atmosfera, sobretudo 
de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses gases se produzem naturalmente e são 
fundamentais para a vida na Terra; impedem que parte do calor solar regresse ao espaço, e 
sem eles o mundo seria um lugar frio e deserto. Mas quando o volume desses gases é 
consideravelmente excessivo e cresce sem parar, provoca temperaturas artificialmente 
elevadas e modifica o clima. A década de 1990 é indicada como a mais quente do último 
milênio e 1998 o ano mais quente. 

Segundo as previsões, a atual tendência em direção ao aquecimento provocará 
algumas extinções. Numerosas espécies vegetais e animais, já debilitadas pela contaminação e 
pela perda de habitat, não sobreviverão nos próximos 100 anos. O ser humano, ainda que não 
esteja ameaçado a esse nível, encontrar-se-á provavelmente com dificuldades cada vez 
maiores. Os graves episódios recentes de tempestades, inundações e secas, por exemplo, 
parecem demonstrar que os modelos que predizem “eventos climáticos extremos” mais 
frequentes estão corretos. 

O nível do mar subiu, em média, entre 10 e 20 centímetros durante o século XX e para 
o ano de 2100 é prevista uma subida adicional de 9 a 88 cm (o aumento das temperaturas faz 
com que o volume do oceano se expanda e a fusão das geleiras e calotas polares aumente o 
volume de água no planeta). Caso se chegue ao extremo superior dessa escala, o mar pode 
invadir os litorais intensamente povoados de países como Bangladesh, provocar o 
desaparecimento de algumas nações (como o Estado insular das Maldivas), contaminar as 
reservas de água doce de milhões e milhões de pessoas e provocar migrações em massa. 

Segundo as previsões, os rendimentos agrícolas diminuiriam na maior parte das 
regiões tropicais, subtropicais e também nas zonas temperadas, caso o aumento da 
temperatura seja de mais alguns graus. Prevê-se também um processo de desertificação de 
zonas continentais interiores, por exemplo: a Ásia central, o Sahel africano e as Grandes 
Planícies dos Estados Unidos. Essas mudanças poderiam provocar, no mínimo, dificuldades 
para o aproveitamento da terra e para o fornecimento de alimentos. Além disso, a área 
atingida por doenças, como a malária, pode ampliar-se. 

O aquecimento global é um problema moderno: é complicado, afeta todo o mundo e 
interliga-se com questões difíceis como a pobreza, o desenvolvimento econômico e o 
crescimento demográfico. 

Há mais de uma década, a maior parte dos países aderiu a um tratado internacional – a 
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – para começar a considerar o que 
se pode fazer para reduzir o aquecimento global e adotar medidas para fazer frente aos 
aumentos inevitáveis de temperatura. Em 1997, os governos concordaram em incluir ao 
tratado o Protocolo de Kyoto, o qual conta com medidas mais enérgicas e juridicamente 
vinculativas. Desde 1988, um Grupo Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas tem 
examinado as pesquisas científicas e oferecido aos governos conselhos e assessoramento 
sobre os problemas climáticos. 

 
O efeito estufa e o ciclo do carbono 
 
Uma camada mais grossa de gases estufa retém mais os raios infravermelhos e faz subir as 
temperaturas 
 

 A vida na Terra é possível graças à energia emanada do Sol, a qual chega em forma de 
luz visível. Aproximadamente 30% da luz solar volta a dispersar-se no espaço através 
da ação da atmosfera exterior, mas o restante chega à superfície terrestre, que a 
reflete em forma de energia mais amena e de movimento mais lento: são os raios 
infravermelhos. A radiação infravermelha é transmitida lentamente pelas correntes de 
ar e sua liberação final no espaço se vê freada pelos gases de efeito estufa, como o 
vapor d’água, o dióxido de carbono, o ozônio e o metano. 
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 Os gases de efeito estufa representam apenas aproximadamente 1% da atmosfera, 
mas são como uma espécie de manta que rodeia a Terra ou como o telhado de cristal 
de uma estufa: refletem o calor e mantêm o planeta cerca de 30°C mais quente do que 
no caso de não existirem. 

 As atividades humanas fazem com que essa manta seja cada vez mais grossa: os níveis 
naturais desses gases vêem-se complementados pelas emissões de dióxido de carbono 
resultantes da combustão de carbono, petróleo, gás natural, metano e óxido nitroso 
adicionais produzidos pelas atividades agrícolas e pelas mudanças no uso da terra e 
vários gases industriais de longa vida que não se produzem de forma natural.  

 Essas mudanças estão ocorrendo a uma velocidade sem precedentes. Se as emissões 
continuarem crescendo ao ritmo atual, é quase certo que no século XXI os níveis de 
dióxido de carbono atmosférico serão quase o dobro dos registrados na era pré-
industrial. É possível até que tripliquem. 

 O resultado, conhecido pelo nome de “efeito estufa”, é um aquecimento da superfície 
terrestre e da camada atmosférica. Segundo estimativas baseadas em modelos 
climáticos, a temperatura mundial média aumentará entre 1,4°C e 5,8°C para o ano de 
2100. No século passado, registrou-se um aumento de temperatura de 0,6°C. 

 Bastará um pequeno aumento da temperatura para que se produzam mudanças 
climáticas, que serão visíveis, por exemplo, na cobertura de nuvens, nas chuvas, nos 
ventos e na duração das estações. Em um mundo superpovoado e submetido a 
estresse, milhões de pessoas precisam que os fatores atmosféricos continuem iguais 
aos níveis do passado. As modificações serão, na melhor das hipóteses, difíceis e 
perturbadoras. 

 O dióxido de carbono explica mais de 60% do “efeito estufa”. O homem queima 
carbono, petróleo e gás natural a uma velocidade muitíssimo maior do que o ritmo no 
qual se criaram esses recursos. Nesse processo, o carbono armazenado nos 
combustíveis é liberado na atmosfera e modifica o ciclo do carbono, através do qual se 
produz um intercâmbio de carbono com o ar, os oceanos e a vegetação terrestre. 
Atualmente, os níveis atmosféricos de dióxido de carbono estão aumentando mais de 
10% a cada 20 anos.  

 Certo grau de mudança climática é agora inevitável, em virtude das emissões passadas 
e atuais. O clima responde de imediato às modificações externas, mas depois de 150 
anos de industrialização, o aquecimento atmosférico ganhou impulso e continuará 
repercutindo nos sistemas naturais da Terra durante centenas de anos, ainda que se 
reduzam as emissões de gases de efeito estufa e se deixe de aumentar sua 
concentração na atmosfera. 
 

Provas atuais das mudanças climáticas 
 

 Ciclones e furacões mais frequentes e poderosos, inundações e secas mais numerosas 
e intensas: este aumento recente dos “acontecimentos atmosféricos extremos” tem 
sido muito falado para que se possa atribuí-los à casualidade. Os cientistas veem nisso 
uma prova de que a mudança climática já começou.  

 Nas grandes bacias hidrográficas africanas do Níger, o lago Chade e o Senegal, o total 
de água disponível diminuiu de 40% a 60% e a desertificação agravou-se por causa de 
uma diminuição da precipitação anual, águas de escoamento e umidade do solo sobre 
toda a África meridional, setentrional e ocidental. 

 As inundações do Reno de 1996 e 1997, as da China em 1998, as da Europa oriental 
em 1998 e 2002, as de Moçambique e Europa em 2000 e as provocadas pela monção 
de 2004 em Bangladesh são evidências de que as tempestades são cada vez mais 
poderosas. 
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Efeitos futuros 
 

 Ainda que os efeitos regionais e locais possam apresentar enormes diferenças, prevê-
se uma redução geral dos rendimentos agrícolas potenciais na maior parte das regiões 
tropicais e subtropicais. As áreas situadas nos centros dos continentes, como a região 
produtoras de grãos dos Estados Unidos e imensas extensões da Ásia, provavelmente 
secariam. Nos lugares onde a agricultura de sequeiro depende exclusivamente das 
chuvas, como na África, ao sul de Sahara, os rendimentos diminuirão de maneira 
dramática, inclusive considerando-se o aumento mínimo da temperatura. Essas 
modificações poderiam provocar alterações no fornecimento de alimentos em um 
mundo já castigado por situações de escassez alimentar. 

 O aumento da quantidade de água salgada como consequência da subida do nível do 
mar reduzirá a qualidade e a quantidade do fornecimento de água doce. Isso 
representa uma grande preocupação, pois milhões de pessoas já carecem de acesso à 
água potável. O aumento do nível dos oceanos está contaminando as fontes de água 
subterrâneas em Israel e Tailândia, em vários pequenos Estados insulares do Pacífico, 
do Índico e Caribe e em alguns dos deltas mais produtivos do mundo, como o do Yang-
Tsé na China e o Mekong no Vietnã. 

 A maior parte das espécies em perigo do mundo – aproximadamente 25% dos 
mamíferos e 12% das aves – pode desaparecer nas próximas décadas à medida que o 
aumento das temperaturas modifique a situação das florestas, pantanais e pastos, que 
constituem a base de sua sobrevivência, e que o desenvolvimento humano lhes 
impeça de migrar a outros lugares. 
 

Um mundo submetido à pressão 
 

  A imensa população humana, grande parte dela pobre, é vulnerável às pressões 
climáticas. Milhões de pessoas vivem em lugares perigosos – em áreas de inundação 
ou em favelas localizadas em encostas sem proteção que rodeiam as grandes cidades 
do mundo em desenvolvimento. Muitas vezes, não têm outro lugar para ir. Em um 
passado remoto, o homem e seus antepassados migraram em resposta às mudanças 
climáticas ocorridas em seu habitat. Mas desta vez haverá muito menos opções para a 
migração. 

 O aquecimento atmosférico será, muito provavelmente, pouco equitativo. Os países 
industrializados da América do Norte e Europa, junto com outros Estados, como Japão, 
são os causadores da maioria das passadas e atuais emissões de gases de efeito estufa. 
Essas emissões podem ser consideradas uma dívida inconscientemente contraída em 
troca de níveis de vida mais altos para uma minoria da população mundial. No 
entanto, os que mais sofrerão os efeitos das mudanças climáticas encontram-se no 
mundo em desenvolvimento. Têm menos recursos para lidar com tempestades, 
inundações, secas, surtos de doenças e as dificuldades para o fornecimento de 
alimentos e água. O desenvolvimento econômico, almejado por esses países, já era 
difícil e torna-se ainda mais árduo em vista das consequências das mudanças 
climáticas. As nações mais pobres do mundo não têm feito quase nada para provocar 
o aquecimento global, porém são as mais prejudicadas por seus efeitos. 
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Os cientistas alertam 

 Foram os cientistas que se encarregaram de chamar a atenção internacional para as 
ameaças causadas pelo aquecimento global. As provas encontradas nas décadas de 
1960 e 1970 de que as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera estavam 
aumentando levaram os climatologistas e outros especialistas a pedir uma 
intervenção. Alguns anos passaram até que a comunidade internacional desse uma 
resposta. 

 Em 1988, criou-se um Grupo Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC), 
por iniciativa da Organização Meteorológica Mundial e do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Esse grupo apresentou, em 1991, um 
primeiro informe de avaliação que refletia as opiniões de 400 cientistas. No 
documento, afirmava-se que o aquecimento global era real e pedia-se à comunidade 
internacional que fizesse algo para evitá-lo. 

 As conclusões do Grupo alertaram os governos a aprovarem a Convenção Marco das 
Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Em comparação com o que geralmente 
acontece nos acordos internacionais, a negociação, nesse caso, foi rápida. A 
Convenção estava pronta para assinatura na Conferência das Nações Unidas de 1992 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – conhecida como ECO 92 – no Rio de 
Janeiro. 

 O IPCC tem agora uma função claramente estabelecida. Em vez de realizar suas 
próprias pesquisas científicas, examina pesquisas realizadas em todo o mundo, publica 
informes periódicos de avaliação e compila os relatórios especiais e documentos 
técnicos. 

 As observações do IPCC representam um contrapeso útil no debate, frequentemente 
muito politizado, sobre o que se deve fazer a respeito das mudanças climáticas. Os 
informes do IPCC são utilizados com frequência como base para as decisões adotadas 
no contexto da Convenção Marco e desempenharam um papel importante nas 
negociações que deram lugar ao Protocolo de Kyoto, segundo tratado internacional, 
mais ambicioso, sobre a mudança climática. 

O que se pode fazer? 

 Redução das emissões. Uma maneira de combater o problema em sua origem é o 
consumo mais racional do petróleo e do carbono, a adoção de formas renováveis de 
energia, como a energia solar e eólica, e a introdução de novas tecnologias para a 
indústria e o transporte. 

 Ampliação da superfície florestal. As árvores eliminam o dióxido de carbono, principal 
gás de efeito estufa da atmosfera. Quanto mais árvores, melhor. Por outro lado, o 
desmatamento libera ainda mais carbono e agrava o aquecimento do planeta. 

 Mudança nos estilos de vida e das regras. As culturas e hábitos de milhões de pessoas 
– particularmente se desperdiçam energia ou a usam eficientemente – têm 
importantes repercussões nas mudanças climáticas. O mesmo pode ser dito sobre as 
políticas e regulamentos governamentais. 

 Medidas em resposta. Devem-se adotar medidas, o mais rápido possível, para limitar 
os danos inevitáveis causados como consequência do aquecimento global. 

Redução das emissões de gases de efeito estufa 

 Conseguir mais eletricidade, meios de transporte e produção industrial com menos 
carbono, petróleo ou gasolina são soluções que só apresenta vantagens: mais 



30 
 

benefícios, menos contaminação, menos aquecimento atmosférico etc., ainda que os 
gastos iniciais para melhorar os equipamentos e as tecnologias possam ser grandes. 

 A maior parte do progresso imediato que se pode conseguir para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa consiste em utilizar combustíveis fósseis de maneira mais 
eficiente. As economias conseguidas dessa maneira permitirão ganhar tempo para o 
sistema climático mundial enquanto se desenvolvem tecnologias alternativas e se 
consegue fazê-las rentáveis. Espera-se que as fontes livres de emissões substituam 
gradualmente os combustíveis fósseis como categoria principal de fornecimento de 
energia. 

 As turbinas de “ciclo combinado” – nas quais o calor resultante da queima de 
combustível impulsiona as turbinas de vapor ao mesmo tempo em que a expansão 
térmica dos gases de escape move as turbinas de gás – podem aumentar a eficiência 
da geração de eletricidade em 70%. A longo prazo, as novas tecnologias poderiam 
duplicar a eficiência das centrais elétricas. 

 As células de combustíveis de gasolina e outras tecnologias avançadas no setor de 
automóveis podem reduzir a quase metade as emissões de dióxido de carbono 
resultantes do transporte e o mesmo pode ser dito dos veículos híbridos de 
gás/eletricidade, alguns dos quais já se encontram no mercado. 

 O gás natural libera menos dióxido de carbono por unidade de energia do que o 
carbono ou o petróleo. Por isso, a mudança para o gás natural é uma forma rápida de 
reduzir as emissões. 

 A indústria, que produz mais de 40% das emissões mundiais de dióxido de carbono, 
pode beneficiar-se da geração combinada de calor e eletricidade assim como de outros 
usos do calor residual, a melhor gestão da energia e uma maior eficiência nos 
processos de manufatura.  

 A instalação de sistemas de iluminação e eletrodomésticos mais eficientes nos edifícios 
pode reduzir significativamente o consumo de eletricidade. O melhor isolamento das 
construções pode representar uma enorme redução da quantidade de combustível 
necessário para a calefação ou ar condicionado. 

 A redução do consumo de combustíveis fósseis ao mesmo tempo em que se mantém o 
crescimento econômico representará um grande desafio.  

Aproveitar as tecnologias de energia renovável existentes 

 A energia solar e a eletricidade gerada pelo vento podem substituir, em parte, os 
combustíveis fósseis e são cada vez mais utilizadas. Um maior emprego dessas 
tecnologias pode incrementar seus ganhos de escala e reduzir os custos. No entanto, a 
contribuição atual desses métodos de produção de energia para o abastecimento 
global é de menos de 2%. 

 A expansão da energia hidroelétrica poderia representar uma importante contribuição 
para a redução das emissões de gases de efeito estufa, mas o uso da energia 
hidroelétrica se vê limitado por seu impacto na população e nos sistemas fluviais. 

 O uso da biomassa como fonte de energia – por exemplo, o álcool fermentado do 
açúcar, os óleos combustíveis extraídos da soja e do gás metano emitido dos aterros 
sanitários – pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas somente 
se a vegetação utilizada para esse fim for substituída por uma quantidade equivalente 
de novas plantas (para que o dióxido de carbono liberado pela combustão de biomassa 
seja capturado de novo através da fotossíntese). 

 A energia nuclear não produz praticamente nenhum gás de efeito estufa, mas, por 
causa da preocupação pelos problemas de segurança, transporte e eliminação dos 
resíduos radioativos – para não mencionar a proliferação de armas – o emprego 
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responsável da energia nuclear continuará sendo, provavelmente, limitado. 
Atualmente, esse tipo de energia representa por volta de 6,8% do fornecimento 
mundial de energia. 

 Já existem novas tecnologias que permitem “captar” o dióxido de carbono emitido 
pelas centrais elétricas baseadas no uso de combustíveis fósseis. Em seguida, o dióxido 
de carbono é armazenado em depósitos subterrâneos de petróleo e gás, em depósitos 
de carvão abandonados ou nas profundezas oceânicas. Esse mecanismo, que já é 
utilizado de forma limitada, não é exatamente “renovável”, e estão-se estudando 
quais são os seus possíveis riscos e efeitos ambientais.  

Ampliação da superfície florestal 

 As árvores e outras plantas verdes, que utilizam unicamente a luz solar como fonte de 
energia, absorvem dióxido de carbono da atmosfera, liberam oxigênio e armazenam o 
carbono de forma segura e útil. As florestas, que oferecem à humanidade toda uma 
série de benefícios insuficientemente valorizados, podem ser grandes aliados na 
batalha contra as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta, desde que o 
homem comece a plantá-las e deixe de destruí-las. 

 O termo “sumideiros” é o utilizado pelos climatologistas para as grandes extensões de 
árvores e outras formas de vegetação que “eliminam” o gás dominante do efeito 
estufa. 

 As árvores são importantes aliadas na luta contra o aquecimento atmosférico. O 
desmatamento, fenômeno que se registra em todo o mundo, tem um efeito 
duplamente nocivo: reduz o número de árvores que podem recuperar o dióxido de 
carbono produzido pelas atividades humanas e libera na atmosfera o carbono contido 
nas árvores que são cortadas. 

 É necessário buscar um meio de conseguir que a expansão e o cuidado com as 
florestas sejam atrativos e eficazes em relação aos custos para as populações locais. 

 No âmbito do Protocolo de Kyoto, os países industrializados que não têm espaço nem 
opções rentáveis para ampliar as florestas em seus próprios territórios podem 
compensar parcialmente suas emissões de gases de efeito estufa pagando os gastos 
correspondentes ao estabelecimento e manutenção das florestas em outros países. 

Mudanças nos métodos agrícolas 

 O carbono armazenado nos solos agrícolas pode ser conservado ou aumentado com a 
introdução de técnicas que reduzam ou eliminem o cultivo das terras, o que resultaria 
na redução do ritmo de decomposição das matérias orgânicas do solo. 

 Nos campos de arroz, as emissões de metano, importante gás de efeito estufa, podem 
ser eliminadas, até certo ponto, com determinadas práticas de cultivo, organização 
dos recursos hídricos e rotação de terras cultivadas. 

 A utilização de fertilizantes nitrogenados pode reduzir mais eficientemente as 
emissões de óxido nitroso, outro importante gás de efeito estufa. 

Mudanças nos estilos de vida e das regras 

 As tradições e os hábitos podem limitar também as possibilidades de escolher entre 
diferentes estilos de vida. As empresas e os governos podem limitar a segundo plano 
os produtos, serviços e políticas que não tenham apoio popular. O transporte público 
representa um desperdício muito menor de combustível do que o uso dos automóveis, 
mas se a sociedade não exige transporte público e se não são criadas as ferrovias, as 
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linhas de metrô e as rotas de ônibus necessárias, no dia em que a população mudar de 
opinião e hábito, não terá esses meios à sua disposição. É necessário realizar um 
esforço favorável a essas mudanças, mas, paradoxalmente, se não se dispõe dessas 
opções, é difícil conseguir essas alterações. Os automóveis “híbridos” utilizam 
aproximadamente metade da gasolina utilizada pelos convencionais, mas são poucos 
os clientes que pedem esse tipo de veículo, em virtude do seu preço elevado e pouca 
fabricação. 

 A falta de demanda também freia a inovação do progresso tecnológico; o interesse, 
por outro lado, acelera-a. Se os clientes e cidadãos, sobretudo nos países 
industrializados, chegassem a se interessar por combater o aquecimento atmosférico e 
se mostrassem dispostos a adquirir produtos que reduzem as emissões, inventariam-
se, provavelmente, novos processos e tecnologias que reduziriam enormemente ou 
até acabariam com problema. 

O Estado como incentivador e guia 

 As leis e regulamentos podem ter importante repercussão nas emissões de gases de 
efeito estufa, já que influem no comportamento das empresas e nos hábitos públicos. 
Alguns governos favorecem o uso do transporte público; outros, com seus sistemas 
fiscais, programas de construção de construção de estradas e até de subsídios, 
incentivam o uso de combustíveis fósseis. Uma maneira de mudar um comportamento 
consiste em declará-lo ilegal. Outra é encarecê-lo mediante impostos ou sanções. 

 Alguns governos, estimulados por sua adesão à Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas, têm tentado reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa com uma combinação de recompensas e sanções: incentivos, subsídios, 
programas voluntários, regulamentos e multas. Vários deles têm atacado o problema 
diretamente cobrando impostos ao uso do carbono. Outros têm estabelecido 
“mercados de carbono” em que se pode comprar e vender unidades de uso de 
energia. 

 As normas mínimas sobre a eficiência energética das novas construções atualizaram-se 
recentemente em vários países. Alguns exemplos são a Áustria, França, Japão, Nova 
Zelândia e Reino Unido. 

 Alguns governos estabeleceram normas sobre a eficiência energética dos 
eletrodomésticos. Um programa iniciado pelo Japão em 1998 reduz em 59% o 
consumo de energia dos aparelhos de vídeo, 30% das geladeiras e 83% dos 
computadores. As repercussões negativas de alguns regulamentos podem ser 
compensadas com incentivos, como nos Países Baixos, onde já estão em vigor as 
normas mais rigorosas da União Europeia sobre eletrodomésticos. Nesses países, as 
famílias têm direito a um desconto especial na maior parte dos eletrodomésticos 
eficientes. 

 Têm-se utilizado instrumentos econômicos e fiscais para estimular a mudança do 
transporte de carga por via marítima e ferroviária, em vez de estradas, já que aqueles 
consomem menos combustível por tonelada de mercadorias transportadas. Como 
exemplo, pode-se citar a introdução de portagens nas estradas da Áustria, Alemanha e 
Eslovênia, o aumento dos investimentos em ferrovias na Áustria e Bélgica e a 
promoção do uso do barco e trem para o transporte de carga na Bélgica, Suíça e Japão. 

 Entre os mecanismos voluntários, figuram o acordo alcançado entre a União Europeia 
e organizações de fabricantes de automóveis da Europa e Ásia que estabelece como 
objetivo a redução das emissões de dióxido de carbono produzidas pelos veículos de 
passageiros e veículos comerciais. 
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 Bélgica, Alemanha, Hungria e Suíça têm utilizado “tarifas verdes” para estimular o uso 
da energia renovável. Essas “tarifas” garantem às companhias geradoras de 
eletricidade um preço por unidade de energia renovável que é superior ao preço 
vigente no mercado. 

 Vários governos têm adotado medidas para exigir que as empresas que eliminam 
resíduos em aterros evitem o escape de gases de efeito estufa, como o metano. Na 
Suíça e Noruega, os impostos por tonelada de resíduo são maiores nos aterros que não 
estão cobertos. Na Áustria, os impostos são mais altos quando os aterros não 
recuperam o metano emitido. 

Medidas de adaptação  

 Vários países estão realizando pesquisas. Durante o último decênio, por exemplo, as 
previsões sobre os efeitos da mudança climática têm-se tornado mais detalhadas e 
precisas. À medida que avança o processo e que se formulam métodos eficientes para 
a adaptação, os resultados serão mais viáveis, tanto do ponto de vista político quanto 
do econômico. 

 Em 1997, no contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 
Climática, estabeleceram-se três novos fundos de apoio à adaptação. Um Fundo 
Especial para a Mudança Climática ajudará a cobrir atividades “quando se dispuser de 
informação suficiente”. O Fundo para os Países Menos Desenvolvidos trata de 
preparar os países mais pobres do mundo para que possam pôr em prática 
“programas nacionais de adaptação”. 

 A flexibilidade é um instrumento valioso. Uma forma prática de planejamento prévio 
no setor agrícola, por exemplo, consiste em cultivar diferentes produtos, alguns dos 
quais podem ser viáveis em momentos de mudança de clima, ao invés de investir em 
um único cultivo que pode ser destruído por uma seca ou onda de calor. A União 
Europeia tem aconselhado os agricultores a darem amostras de flexibilidade no uso da 
terra e na produção agrícola. Propôs também a modificação dos programas de 
subsídios e incentivos para influenciar na organização e gestão das atividades 
agrícolas. 

 As decisões racionais sobre a localização mais segura das novas instalações e obras de 
infraestrutura são uma medida valiosa e eficaz em função dos custos que os governos 
e as empresas podem tomar nos próximos anos. É melhor localizar as centrais 
elétricas, linhas ferroviárias, grandes rodovias, hospitais e casas em lugares onde as 
tempestades e inundações mais graves não provoquem destruição. 

 Um dos benefícios do processo de adaptação, geralmente difícil, é que algumas 
medidas terão efeitos positivos independentemente do que ocorra com a mudança 
climática. A restauração da cobertura florestal, pântanos e pastagens para evitar a 
erosão e reduzir os danos provocados pelas tempestades e inundações ajudariam a 
população mesmo se as tempestades continuassem e ofereceriam também um refúgio 
para a fauna e flora silvestres. Da mesma forma, o estabelecimento de planos de 
avaliação e sistemas de resposta médica para as tempestades e inundações graves 
poderia salvar vidas. 
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POSIÇÃO DOS BLOCOS (Tradução não oficial do guia da United Nations Model of São Paulo) 
 
Grupo dos 77 + China  
 

O Grupo dos 77 foi criado em 1964, mais especificamente no final da primeira sessão 
da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em 
Genebra, com a participação de 77 países em desenvolvimento. A China foi o primeiro país a 
se juntar ao grupo após sua criação - que é a razão pela qual é chamado o Grupo dos 77 + 
China -, e hoje o G-77 tem mais de 130 membros.  

O principal objetivo do grupo é oferecer cooperação Sul-Sul para desenvolvimento, 
promovendo negociações entre os países e, consequentemente, a discussão sobre grandes 
questões econômicas internacionais. Em relação às negociações sobre mudanças climáticas, o 
G77 considera três pilares como os mais importantes: social, ambiental e financeiro. Por esta 
razão, o G-77 defende os direitos dos seus membros a usar seus recursos naturais, 
principalmente para sua sociedade necessidades.  

Por outro lado, esses membros são conscientes de que este uso, em excesso, resultaria 
na elevação da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, um processo responsável 
pela mudança climática atual. Além disso, alguns países ainda têm o desafio de superar a 
pobreza para alcançar o desenvolvimento econômico e social através de metas de 
desenvolvimento. Por esta razão, os países desenvolvidos deveriam ajudar os em 
desenvolvimento (países), para que esses evoluam para um tipo de economia com menos 
impactos ambientais negativos.  

Com relação ao Protocolo de Kyoto, o G-77 argumenta que uma das mais 
importantes ações que devem ser tomadas é a de promover uma ação urgente para 
implementar os compromissos no âmbito do Protocolo, especialmente as baseadas em 
financiamento para a adaptação, transferência de tecnologia e capacitação.  

Em uma declaração do Grupo, Alsaidi, Embaixador da República do Iêmen e presidente 
do G-77, explicitou que a manutenção de Kyoto depende fudamentalmente do progresso nas 
negociações acerca da mudança climática, progredindo nos acordos sobre emissão de CO2 
para uma segunda rodada.  

O Brasil, país que aplicou o protocolo de Kyoto, em agosto de 2002, introduziu a ideia 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e propôs, no Protocolo negociações em 
1997, as metas de redução diferenciadas para as nações de acordo com sua contribuição 
histórica para o aumento das temperaturas. O país está convencido de que Protocolo é o 
instrumento mais eficaz para diminuir as emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa) na 
atmosfera e, como país em desenvolvimento, o Brasil está disposto a atender às exigências 
específicas do Protocolo de Kyoto.  

Graças à grande população e à grande dependência de carvão e de urbanização, tanto 
a China, como os Estados Unidos são os dois maiores emissores de GEE, e ambos são 
responsáveis por cerca de 35% das emissões globais. Por causa disso, a China aplicou o 
princípio de "comuns, mas diferenciadas" responsabilidades do Protocolo de Kyoto, 
diminuindo as emissões do país. Além disso, o governo acredita que todos os países 
industrializados e desenvolvidos devem apoiar os países em desenvolvimento no que se refere 
a mitigar as suas emissões e adaptar-se às mudanças.  

A Índia, por sua vez, iniciou a comunicação com o UNFCCC, em junho de 2004, e desde 
que começou, o país conheceu algumas reduções de GEE. Durante o período de 1990 até 
2000, as emissões aumentaram 4% ao ano, principalmente pelo crescimento econômico do 
país, mas com o Protocolo de Kyoto, espera-se em 2020 níveis abaixo de 5% das emissões 
globais. Para alcançar este objetivo, a Índia adotou um desenvolvimento sustentável, como o 
aumento da produção de combustíveis mais limpos. 
  O Chile é outro membro do Protocolo de Kyoto. O país ratificou em 2002, 
e as Convenções das Nações Unidas sobre Mudança Climática em 1995. Apesar de o 
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Chile não estar cumprindo os requisitos do Protocolo, a nação está ativa nas negociações sobre 
as mudanças no clima. No entanto, alguns pesquisadores estimam que nos próximos 20 anos, 
em razão da crescente demanda de transporte e eletricidade, por exemplo, as emissões de 
gases de efeito estufa possam quadruplicar nas próximas décadas. Como uma tentativa de 
evitar esse aumento, algumas das primeiras ações estão sendo estudadas, como as referentes 
à energia solar e eólica. 
 
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo  
 

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é parte do 
Grupo dos 77, mas seus membros são caracterizados por suas economias com base na 
produção de petróleo e seus derivados. Seu objetivo é, portanto,  coordenar 
políticas de petróleo entre os membros e manter a estabilização dos mercados de petróleo, 
proporcionando uma renda estável para os produtores, um retorno justo sobre o capital 
próprio aos investidores e uma fornecimento eficiente de petróleo para os consumidores.  

Com toda essa responsabilidade, esses países estão sujeitos a forte pressão 
durante negociações sobre mudança climática, e por isso, tendem a pedir que os países 
desenvolvidos cumpram seus compromissos para diminuir seus níveis de emissão, não 
passando a responsabilidade destas reduções para os países em desenvolvimento (OPEP, 
2009).  

O Irã é um bom exemplo de país que está tentando aplicar este tipo de investimento. 
O Irã emite mais de 500 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, CO2 e outros 
anualmente. No entanto, com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o país tem 
grandes oportunidades para diminuir essas taxas através de projetos de hidrelétricas e 
parques eólicos, por exemplo. Com este tipo de mecanismo, o Irã será capaz de desempenhar 
um papel importante no cumprimento das metas do Protocolo de Kyoto, e até mesmo o setor 
industrial terá boas possibilidades de eficiência energética. 

O Iraque é outro país com altos níveis de emissões de gases de efeito estufa, fato que 
preocupa a comunidade internacional há algum tempo. É por isso que este membro ratificou 
uma lei em 23 de janeiro para aderir à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima e seu Protocolo de Kyoto. A poluição do Iraque é causada por incêndios em guerras, 
elevando as emissões de óxido de nitrogênio, óxidos de enxofre, monóxido de carbono. Estes 
gases foram transportados pelo vento, regados por precipitação, podendo chegar a países 
como Afeganistão e Truquia. Com o Protocolo de Kyoto, há grandes expectativas de que esses 
níveis e os riscos tenham diminuído consideravelmente.   
 
Aliança dos Pequenos Estados  
 

A Aliança dos Pequenos Estados-Ilhas (AOSIS) é formada por pequenas ilhas e de baixa 
altitude, países costeiros com os desafios e preocupações sobre o meio ambiente, 
principalmente por causa de sua vulnerabilidade aos efeitos adversos da mudança climática 
global. Em decorrência de sua insuficiente infraestrutura, impõem uma grande pressão sobre 
outros países - especialmente os países desenvolvidos - com a expectativa de que eles 
percebem os riscos de gases de efeito estufa. Os membros afirmam que os países devem 
cumprir com todos os acordos no âmbito da UNFCCC, a fim de limitar o aumento da 
temperatura global, abaixo de 1,5° C, acima dos níveis pré-industriais e reduzir as emissões 
globais em 85% até 2050.   

Nas nove ilhas de Tuvalu, por outro lado, os níveis de gases de efeito estufa são quase 
zero. No entanto, elas também são os que mais sofrem essas emissões. AS autoridades das 
ilhas argumentam que a única maneira de reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na 
atmosfera é forjar uma aliança entre todos os países, principalmente os industrializados, para 
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aderirem ao Protocolo de Kyoto e seus requisitos. Caso contrário, nos próximos 5-10 anos, as 
ilhas tornar-se-ão um lugar inabitável, ou mesmo desaparecerão.  
 
O Grupo Africano  
 

O Grupo Africano é formado por todos os países do continente, incluindo os que são 
membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e AOSIS. Como todos 
eles são países em desenvolvimento, os desafios sobre capacitação, financiamento e 
transferência de tecnologia são questões que são levadas em consideração por todos os 
membros. Além disso, o continente inclui o Congo Forest, que chama a atenção do Grupo por 
seu grande desmatamento. Promover a conscientização da Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação (REDD) é condição primeira do continente africano. Por causa de 
sua vulnerabilidade, o principal objetivo dos membros é substancialmente reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, exortando os países desenvolvidos a assumir a sua histórica 
responsabilidade das emissões, diminuindo a parcela de redução dos países em emergentes, 
para que eles possam alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Para alcançar este desenvolvimento, os países depositam suas esperanças no 
Protocolo de Kyoto, especialmente na meta de redução de emissões para o segundo período 
de compromisso no âmbito do presente protocolo, com o objetivo de diminuir, pelo menos, 
45% das emissões até 2020, e pelo menos 95% em 2050, em comparação às suas emissões de 
1990 (site UNFCCC, 2009). 

A África do Sul é um dos membros mais importantes do grupo e é fortemente 
afetada pelas alterações climáticas e também é um importante emissor de CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC e SF6. Não é somente a floresta que é afetada por esses gases, mas as emissões 
podem também aumentar a temperatura da superfície do mar e reduzir os níveis de oxigênio, 
causar um aumento de insetos e pragas, escassez de água e aumentar as taxas de doenças 
infecciosas. Por causa da vulnerabilidade, a África do Sul contribui com aproximadamente 1,8% 
das emissões mundiais. O Protocolo de Kyoto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) são os melhores mecanismos para forçar o governo a reduzir as emissões. 
 
Grupo dos Países Menos Desenvolvidos  
 

O Grupo dos Países Menos Desenvolvidos (PMD) é composto de 49 membros com 
"renda per capita mais baixo por", "um baixo nível de desenvolvimento de recursos humanos" 
e "um alto grau de vulnerabilidade econômica" (PMA, 2009). Membros de outros grupos como 
AOSIS também fazem parte deste grupo, como o Haiti e Tuvalu, por exemplo. Como os países 
mais pobres, os países menos desenvolvidos enfrentam grandes desafios que impõem 
medidas de adaptação e controle de danos na mudança climática, além dos problemas 
causados pela falta de tecnologia e instabilidade econômica. Em vista desta vulnerabilidade, as 
suas necessidades são frequentemente apresentadas durante a Conferência das Partes da 
UNFCCC. À procura de apoio para enfrentar essas dificuldades, o grupo acredita na eficácia do 
Protocolo de Kyoto e no comprometimento dos países desenvolvidos para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa. 
 
União Europeia  
 

A União Europeia, formada por 27 países, é uma organização internacional de 
integração e faz parte, como grupo, das negociações FCCC. Sua capacidade de voto está 
limitada a um número de votos igual ao número de seus Estados-membros que são Partes da 
Convenção (UNFCCC, 1992).  

Os países são muito próximos em seus objetivos, principalmente naqueles 
relacionados a compromissos dos anexos I e II da convenção de Kyoto, relativos à limitação das 
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emissões de gases de efeito estufa. Eles também estão engajados, exceto os menos 
desenvolvidos, a cortes em suas emissões, a fim de satisfazer a política da Comunidade. Esta 
política, por sua vez, defende a limitação do aquecimento global a 2° C acima dos níveis pré-
industriais, em vez de 1,5° C exigido pela AOSIS. Eles também defendem cortes nas emissões 
dos países desenvolvidos em 40% até 2020 e em 90% até 2050. A Comunidade afirma que: o 
combate às alterações climáticas é uma prioridade para a UE.       

A Europa está trabalhando arduamente para reduzir as suas emissões de gases de 
efeito estufa, enquanto substancialmente encoraja outras nações de outras regiões para 
reduzir. Pari passu, a UE desenvolve uma estratégia de adaptação aos impactos das mudanças 
climáticas que já não podem ser impedidos. A mudança climática gera custo, porém não fazer 
nada a longo prazo sairá muito mais caro. Além disso, investir em tecnologias verdes que 
cortam emissões também irá criar empregos e impulsionar a economia.  

No âmbito do Protocolo de Kyoto, alguns países da União Europeia estão a caminho de 
reduzir suas emissões em 8% abaixo dos níveis de 1990 até 2012, e seus líderes se ofereceram 
para aumentar a redução de emissões da UE para 30% até 2020.  

Em relação ao protocolo, os membros ainda veem a necessidade de um acordo 
internacional vinculativo (normas e regras) para adicionar relatórios mais robustos, 
monitoramento e conformidade, mecanismos flexíveis e se concentrar em questões 
fundamentais, como a mitigação, adaptação e capacitação. A União Europeia é a favor do 
segundo período do Protocolo de Kyoto, mas somente se um acordo equilibrado for alcançado 
entre todos os países signatários, desde que a UE contribua com apenas 12% das emissões 
globais.  

A Itália é outro país seriamente preocupado com as mudanças climáticas. Após a 
assinatura do Protocolo de Kyoto, o governo italiano começou a impor o cumprimento das 
exigências do protocolo. Ações como o aumento das importações de gás natural e eletricidade 
são tomadas para atender 43% da redução necessária de gases de efeito estufa que devem ser 
alcançados entre 2008-2012. Programas especiais e políticas foram implementadas para 
reduzir essas emissões para além de 39.600.000 t até 2012, mas para isso será necessário à 
Itália comprar créditos para compensar cerca de 150 milhões de toneladas de emissões até 
2020.  

Entre 2004 e 2005, a Espanha sofreu o maior impacto do efeito estufa, porque, nestes 
anos, as emissões de gases aumentaram de 3,6% para 52,3%. Após a 
implementação do Protocolo de Kyoto, a Espanha começou uma redução acima dos 31,8 
milhões de toneladas de CO2 por ano, pelo menos durante o primeiro período de 
compromisso do Protocolo. O país ainda não sabe o que as previsões para seu próximo 
período mostrará, mas o governo espanhol acredita que trará ganhos imediatos.  

Com o objetivo de estabilizar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a França 
Elaborou o projeto Clima França. Com este plano, e sob o Protocolo de Kyoto, a França poderia 
reduzir de 15,5% dos seus gases entre 1991-2001, mas para atender às metas do Protocolo, o 
país teria de aumentar sua capacidade de redução para 552 milhões de toneladas por ano. 

O Reino Unido enfrenta problemas relacionados à poluição desde a primeira revolução 
industrial. No entanto, em virtude de projetos como o Clean Air Act e a Convenção sobre a 
Faixa de Poluição Transfronteiriça, a situação melhorou um pouco nos últimos 100 anos. Hoje 
em dia, a implementação de Tecnologia Combustível Limpo também ajudou a melhorar a 
qualidade do ar com algumas reduções nas emissões de gases de efeito estufa.  

É possível dizer que este é um dos principais países desse bloco que está muito 
preocupado com os objectivos do Protocolo, porque logo após sua criação (do Protocolo de 
Kyoto), o Reino Unido começou a dar os primeiros passos para reduzir a poluição global. Com 
esse compromisso, o Reino Unido reduziu 9,8% do seu dióxido de carbono e 8,6% das 
emissões de outros gases de efeito estufa em geral, só em 2009. Mas o país ainda pretende 
reduzir os índices de gases de efeito estufa em 12,5% durante o período 2008 - 2012. Ao fazer 
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isso, para chegar a todas essas expectativas, o país acredita que um segundo período de 
compromisso do Protocolo de Kyoto é indispensável. 

Por outro lado, a Alemanha, em razão de uma crise financeira que afeta as atividades 
industriais, é um país que já alcançou uma diminuição incrível da quantidade de gases de 
efeito estufa na atmosfera. De acordo com a agência ambiental alemã Umweltbundesamt 
(UBA), a quantidade reduzida de 2009 até agora é de 8,4%, equivalente a 80 milhões de 
toneladas, e o governo ainda pretende reduzir 40% das emissões, em comparação com as 
estimativas de 1990, até 2020. Esses números mostram que a Alemanha, já em 2008, 
apresentou boas perspectivas de alcançar a redução proposta pelo Protocolo de Kyoto e, como 
esperado, o país certamente vai aceitar a segunda etapa do Protocolo. A Suécia é um país que 
emite cinco toneladas de gases de efeito estufa por pessoa, por ano, um índice considerado 
baixo em comparação com outros países desenvolvidos. Apesar do crescimento econômico, as 
estatísticas mostram que a Suécia é capaz de reduzir em 40% suas emissões até 2020. No 
âmbito do Protocolo de Kyoto, o país tem realizado um esforço considerável entre os anos de 
2003 e 2005 a fim de chegar a um sistema nacional de informação climática.  
 
O Grupo Umbrella (Guarda-chuva) 
 

Este grupo foi formado logo após a adoção do Protocolo de Kyoto e atua como 
um fórum para discussões e compartilhamento de informações. Durante as negociações do 
Protocolo de Kyoto, este grupo foi nomeado JUSSCANNZ - representando os países do Japão, 
Estados Unidos da América, Suíça, Canadá, Noruega e Nova Zelândia. Estes dois grupos 
diferem apenas em termos de constituição.  

O Grupo Umbrella exclui Suíça e inclui a Federação da Rússia, Islândia e Ucrânia. Em 
vista da diversidade de origens do Grupo da Umbrella, seus membros discutem questões de 
preocupação comum, mas eles não tomam qualquer posição comum. Eles são criticados por 
representar os poluidores, agindo de forma passiva nas negociações e bloqueando os seus 
progresso (Guia AMUN). Reconhece-se que este grupo representa a liderança entre os países 
industrializados (ECO Cingapura, 2008), porque os membros deste grupo representam os 
maiores poluidores. 

A eficiência de um regime para resolver os problemas trazidos pelas mudanças 
climáticas depende de os membros desse grupo se comprometerem ou não com a redução das 
emissões de GEE e outras medidas propostas pelo regime. Os membros do Grupo Umbrella 
têm-se articulado para decidir metas de redução de emissões. Alguns dos países, como Japão, 
Nova Zelândia, Islândia, Noruega, Rússia e Ucrânia, propõem uma redução de 10% a 30% nas 
emissões de carbono abaixo dos níveis de 1990 até 2020 (Apresentação Conjunta, 2009; 
Copenhagen Accord, 2009), enquanto os EUA propõem a redução em 17% abaixo dos níveis de 
2005 até 2020, 42% em 2030 e 83% até 2050 (BBC, 2009b; A Casa Branca, 2009; UNFCCC 
Copenhagen Accord, 2009). 

Pelas grandes taxas de poluição no país, o Canadá (juntamente com o 
Estados Unidos, Japão e Austrália) é criticado por bloquear os esforços internacionais para a 
redução das emissões de gases de efeito estufa.  Portanto, na Conferência de Cancun, o 
Canadá já disse que não vai ratificar o segundo período de compromisso do Protocolo de 
Kyoto, a menos que os países mais poluidores ratifiquem o protocolo. 

 Japão, o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, embora com relutância, foi 
um dos signatários do Protocolo de Kyoto, como o Canadá. O país, com altas emissões de 
gases de efeito estufa, ratificou o Protocolo de Kyoto a fim de diminuir em 6% suas emissões 
até 2012, em comparação aos níveis de 1990.  

Após a implementação do Protocolo, as emissões de CO2 diminuíram 
consideravelmente em todos os setores, principalmente por causa da forte recessão 
econômica causada pela crise financeira em 2008. Naquele ano, as emissões de gases de efeito 
estufa tiveram redução de 6,4% em relação a 2007, e entre 2009-2010 diminuiu 5,7%.  
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Como consequência do colapso econômico enfrentado no passado, a Rússia, outro 
membro do grupo, diminuiu significativamente as taxas de emissões de gases de efeito estufa 
antes de 1990. Em uma tentativa de desenvolver a economia do país e as políticas econômicas 
de energia, a Rússia comprometeu-se a reduzir suas emissões em pelo menos 50% em 2050 e 
em 10-15% até 2020, em comparação aos níveis de 1990. Esta tentativa deu grandes ganhos 
para a Rússia. 

No entanto, o presidente russo disse que o país não vai aplicar a redução para o 
segundo período de compromisso do Protocolo, porque grandes emissores como China não 
vão fazer parte dele e, além disso, o governo russo não acredita que as mudanças climáticas 
serão contornadas através do corte de emissões de carbono. Por outro lado, os Estados Unidos 
da América, considerados um dos maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo, é 
um daqueles países que não aceitam a implementação do Protocolo de Kyoto. Este país é o 
único responsável por mais de 50% das emissões mundiais de gases poluentes, sendo apenas o 
setor de transporte o emissor de cerca de 27% do CO2 dos EUA em 2000 (EPA, EUA, 2002).  

O Protocolo de Kyoto foi apresentado para os Estados Unidos durante o governo Bush, 
mas o presidente afirmou que, apesar de estar preocupado com a mudança climática, ele não 
acreditava que o Protocolo seria uma boa solução para este problema, já que suas metas são 
estabelecidas pela política de negociações e não pela ciência. Posteriormente, um grupo de 
trabalho do Gabinete de nível foi formado para encontrar métodos práticos para lidar com 
este problema (U. S. Embassy, 2001).  

Hoje em dia, no governo Obama, o país deve reduzir suas emissões em 17% 
entre 2005 até 2020, 42% em 2030 e 83% até 2050 (BBC, 2009b; The White 
House, 2009; UNFCCC Copenhagen Accord, 2009), e, apesar de não aceitar o 
Protocolo de Kyoto, o governo dos EUA ainda está consciente da sua responsabilidade, mas 
também reforça a necessidade de um compromisso que inclui nações em desenvolvimento 
(Obama, 2009).  

A Noruega, por sua vez, tem um grande interesse em diminuir as emissões de GEE. 
Uma prova para isso é que o membro foi um dos primeiros países industrializados que 
ratificaram o Protocolo de Kyoto. Com ele, o governo norueguês pretende reutilizar os 
resíduos como fonte de energia para substituir os combustíveis fósseis, para reduzir os óleos 
minerais em pelo menos 25% em relação a 2000 até 2012, para fortalecer a pesquisa no 
desenvolvimento de tecnologias ambientalmente amigáveis, para cortar 30% dos gases de 
efeito estufa até 2020 em relação aos níveis de 1990, e tomar muitas outras medidas para 
atender às exigências do protocolo.  

Pelo fato de o petróleo da Noruega e o gás serem responsáveis pela emissão de um 
quarto do seu país, este membro quer total cumprimento da obrigação Protocolo de Kyoto até 
5 milhões de toneladas, principalmente através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 
Sobre o segundo período de compromisso do Protocolo, a Noruega é capaz de suportá-la 
como parte de um resultado equilibrado, com os principais emissores incluídos.  
 
3.4 O Grupo de Integridade Ambiental  

 
O Grupo de Integridade Ambiental surgiu em decorrência do descontentamento das 

negociações sobre as alterações climáticas (UNFCCC, 2000), ou seja, o Protocolo de Kyoto. Esse 
grupo é composto pelo México, Coreia do Sul e Suíça. Caracteriza-se por formar uma aliança 
diferenciada, pois não possuem, os seus membros, características econômicas (AL) ou culturais 
comuns. Destarte, defende um resultado juridicamente vinculativo. A condição para a 
estipulação de sua redução de emissões é o compromisso de quantificar metas de redução das 
Partes do Anexo I. 
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3.5 As ONGs e o IPCC 
 
Estes são os membros de maior pressão na discussão. As ONGs representam a 

sociedade civil para uma solução na situação da mudança climática.  O IPCC é formado por 
cientistas de todo o mundo e tem legitimidade para pedir esforços reais. As ONGs usam os 
relatórios do IPCC para pressionar os países. Foi através dessas organizações que se 
comprovou que as mudanças climáticas afetam a vida das pessoas.  
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ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS – UNGA 
Necessidade de pôr fim ao bloqueio comercial, financeiro e econômico imposto pelos 

EUA contra Cuba  
 

Bruno André Blume 
Thayse Furtado 

1. Histórico da Organização   
 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, os Estados envolvidos no conflito, sobretudo os 
vencedores, buscaram a criação de uma nova organização internacional, a qual teria entre 
seus objetivos principais a manutenção da paz e resolução pacífica dos conflitos. Desde o 
início, deu-se à nova organização um caráter universal e geral, o que significa dizer que tal 
organização não seria geográfica, tampouco tematicamente limitada, ao contrário de 
organizações como a Organização dos Estados Americanos ou a Organização Mundial da 
Saúde, as quais possuem tais limitações. 

Assinado em 25 de abril de 1945, em São Francisco nos Estados Unidos, o tratado 
inicial cria a Organização das Nações Unidas com 50 Estados-membros. Uma das grandes 
preocupações à época era de que a ONU não sofresse os mesmos problemas e limitações 
pelos quais passou a Liga das Nações. A Liga, criada em 1919 com o fim da Primeira Guerra 
Mundial, constituía-se como um sistema de segurança coletiva, ou seja, que visava a impedir o 
uso da força em função de pressões coletivas. Sendo assim, se por algum motivo um país 
ameaçasse a paz e a segurança internacional, haveria uma reação coletiva por parte dos 
membros da Liga. Tal concepção percebia-se como amplamente vinculada a uma ideologia 
idealista de se encarar as relações entre os Estados, ideologia esta que teve como seu locutor 
central o presidente americano Woodrow Wilson. Dentre as principais limitações que 
contribuíram para o fracasso da Liga das Nações, destaca-se o fato de que a organização não 
fazia considerações do poder político de cada Estado-membro, dando poder de veto a todos os 
Estados que faziam parte da Assembleia da Liga, pois qualquer resolução deveria ser aprovada 
por unanimidade. Além disso, as decisões tomadas pela Liga não tinham caráter obrigatório, e 
uma vez que a organização não possuía força militar própria, ela não poderia coibir os Estados 
que perturbassem a segurança coletiva. Outro fator prejudicial à Liga foi a não adesão dos 
Estados Unidos, que, apesar do grande empenho do presidente Wilson, não aderiram em 
função da não aprovação no congresso. Com o início da 2ª Guerra Mundial, em 1939, a Liga 
para de funcionar, e vem a se extinguir juridicamente em 1946. Apesar do fracasso, a Liga 
constituiu-se como uma importante experiência de organização universal, servindo, nesse 
sentido de inspiração, para a criação da ONU. 

A organização, criada com a carta de São Francisco, veio inaugurar um novo sistema 
de segurança coletiva em grande medida marcado pelas características do sistema 
internacional de Estados pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo, a bipolaridade. A rivalidade 
econômica, política e ideológica presenciada entre os Estados Unidos e a União Soviética foi 
algo que, sem dúvidas, se fez presente no novo sistema. Nesse sentido, a ONU superou uma 
das grandes dificuldades da Liga, a de não levar em conta as relações de poder entre os 
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Estados, colocando Estados desiguais, em termos de poder, numa mesma igualdade de 
direitos. É segundo esse princípio que nasce o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no 
qual somente os países ditos vencedores do conflito mundial detêm assento permanente e 
poder de veto sobre os temas. É dentro do Conselho de Segurança que se constitui, portanto, 
o sistema de segurança coletiva característico da Guerra Fria. Nesse sistema, observa-se uma 
tendência a vetos sistemáticos entre a URSS e os EUA, convencionando o que muitos autores 
tendem a comparar a um fusível o qual propende a paralisar o processo decisório quando o há 
perigo de colapso do sistema. Em outras palavras, quando os temas ou os conflitos tendessem 
a gerar um desconforto maior entre as duas grandes potências militares, ele era congelado 
pelo conselho. 

A Organização das Nações Unidas é composta, então, por seis órgãos que têm como 
atribuição assegurar funcionalidade à organização. Tais órgãos são: a Assembleia Geral, o 
Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte 
Internacional de Justiça e o Secretariado.  

O Conselho de Segurança é responsável pela administração da segurança. Em 
função disso, é dotado de amplo poder discricionário, uma vez que a carta da ONU não define, 
concretamente, o que é ameaça, ou seja, tal conceito cabe à interpretação do Conselho. O 
Conselho é composto por cinco membros permanentes e com de poder de veto, sendo eles os 
Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a União Soviética e a China, os Estados considerados 
ganhadores da 2ª Guerra Mundial, e dez membros rotativos com mandato de 2 anos, sendo 
metade da representação rotativa trocada anualmente. Vale ressaltar, além disso, que os 
membros rotativos são divididos de modo a compreender e representar todas as regiões do 
globo. 

O Conselho Econômico e Social (ECOSOC) é responsável pela coordenação das 
atividades e programas especializados da organização, especialmente no que diz respeito a 
questões sociais e econômicas. Estão atreladas ao ECOSOC comissões econômicas regionais, 
como a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e a Comissão Econômica para a 
Europa (ECE), além de agências especializadas, como o Grupo Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), assim como comissões voltadas aos diretos humanos e ao 
desenvolvimento sustentável, entre outras. 

O Conselho de Tutela é responsável pelo monitoramento da administração dos 
territórios sob tutela. Tal conselho encontra-se inoperante desde 1994, quando se tornaram 
independentes as ilhas Palau, último território sob tutela das Nações Unidas.  

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) caracteriza-se por um tribunal que trata de 
litígios entre Estados sob a égide da ONU, sendo o principal órgão judiciário da organização. A 
CIJ é composta de um quadro de 15 juízes entre todos os países membros, os quais são eleitos 
para um mandato de nove anos. Tem-se como principal limitação da corte o fato de que as 
partes do litígio têm de concordar em ser julgadas pela corte, de outra forma o órgão não tem 
competência para tal. Isso se dá como uma tentativa de preservação da soberania estatal 
perante a organização. Além de julgar litígios entre os Estados, a CIJ tem a função de emitir 
pareceres e opiniões jurídicas sobre qualquer assunto requisitado por qualquer órgão ou 
agência da ONU.  

O Secretariado é o verdadeiro órgão operacional da ONU. Tal órgão dá 
funcionalidade à organização e é composto de um corpo de funcionários internacionais que 
detêm imunidade diplomática e que respondem somente às Nações Unidas, ou seja, os 
membros do secretariado não são oficial ou hierarquicamente ligados aos seus Estados de 
origem. Trata-se, portanto, de funcionários públicos internacionais que, em tese, servem 
somente à organização. À frente de tal órgão, encontra-se o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, o qual é o mais graduado funcionário da ONU, sendo eleito por dois terços da 
Assembleia Geral, seguindo indicação do Conselho de Segurança. Atualmente, o Secretário 
Geral da ONU é o Sul-Coreano Ban Ki-Moon. 
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Por fim, a Assembleia Geral é o órgão mais representativo da ONU, uma vez que 
todos os Estados-membros estão ali representados com o mesmo poder de voto. 
Diferentemente do que era na Liga das Nações, o processo decisório na Assembleia Geral da 
ONU não se dá por unanimidade, mas pela maioria, simples ou qualificada.  

Maioria simples é exigida para matérias mais comuns como aprovação de 
resoluções, enquanto a maioria qualificada, ou seja, de dois terços dos Estados-membros, é 
exigida para matérias consideradas mais importantes como a eleição do secretário-geral, 
eleições dos membros rotativos do conselho de segurança, aprovação do orçamento, entre 
outros. As reuniões ordinárias da assembleia dão-se a partir da terceira terça-feira do mês de 
setembro, contando desde a primeira semana que contém ao menos um dia útil, e estende-se 
até o final do ano, sendo fixada a data de encerramento na reunião de abertura. Reuniões da 
assembleia podem ocorrer extraordinariamente, quando convocadas pela maioria do Conselho 
de Segurança, ou pela maioria dos Estados-Membros.  

Está também entre as funções da Assembleia Geral editar recomendações quando 
processos relativos à paz e à segurança internacionais estiverem paralisados em virtude do 
veto no conselho de segurança. Para melhor operacionalizar as reuniões, a assembleia conta 
com um presidente, o qual é um delegado de um Estado-membro eleito para o exercício da 
função no início de cada Assembleia. Além disso, o órgão conta também com uma série de 
comitês e comissões especializadas em investigar e emitir pareceres sobre cada questão 
debatida na assembleia. Tais comissões apresentam seus pareceres técnicos para melhor 
orientar as delegações dos países no processo de votação.  

 
 
Desde sua criação, a Assembleia Geral já editou resoluções de grande impacto na 

política mundial. A Resolução 217, por exemplo, constitui a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a qual muda a concepção dos Estados no que tange aos Direitos Humanos. Outra 
resolução importante, editada pela Assembleia Geral, foi a Resolução 181, a qual dá a base 
para a criação do Estado de Israel, fato que reorganizou a geopolítica do Oriente Médio a 
partir da segunda metade do século XX. Além dessas, diversas outras resoluções foram 
editadas, objetivando desde a não proliferação de armas nucleares até a autorização de 
missões humanitárias. Com o fim da Guerra Fria e, consequentemente, com o fim da 
bipolaridade, a atuação das Nações Unidas, sobretudo no que tange a questões de segurança 
internacional, sofre uma severa modificação. O fim dos vetos sistemáticos entre os Estados 
Unidos e a União Soviética aumenta, de maneira bastante expressiva, o escopo de atuação da 
ONU nas referidas questões. Um exemplo relevante disso é a Guerra do Golfo, a qual foi, de 
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fato, a primeira missão armada autorizada pela ONU. Por outro lado, é percebida, com o fim 
da Guerra Fria, certa coincidência entre os interesses da organização com os interesses dos 
EUA, o que pode ser interpretado como um reflexo do papel hegemônico que o país passa a 
exercer no sistema de Estados com a queda da URSS. Outra crítica relevante que é feita à 
atuação da ONU no pós-Guerra Fria é o uso indevido da justificativa humanitária nas 
intervenções protagonizadas pela organização. Nota-se que tais intervenções refletem em 
grande medida os interesses de Estados poderosos na política mundial. Podem-se citar como 
exemplo as intervenções lideradas pela França em Ruanda (1994), pelos Estados Unidos no 
Haiti (1995) e pela Itália na Albânia (1997). Assim sendo, tal período é considerado por muitos 
analistas como um período de unipolaridade, ou seja, um período no qual os Estados Unidos 
eram identificados como o único polo de poder relativamente relevante no sistema 
internacional. No entanto, ao fim da década de 90, começa-se a notar a emergência de 
múltiplos atores no sistema internacional que passam, de certa forma, a contrabalançar o 
poder americano. A China, com seu crescimento econômico e militar extraordinário 
experimentado nas duas últimas décadas, é um exemplo de tal emergência. A União Europeia, 
que passa, no início dos anos 2000, a adotar o Euro como moeda única, uma moeda forte 
capaz de fazer, em certa medida, frente ao dólar, como moeda internacional de trocas, 
também é um exemplo característico deste período. Destacam-se, também, países como Brasil 
e Índia, o primeiro pelo seu discurso de incentivo ao multilateralismo no âmbito da 
administração Lula, e o segundo pelo seu também pujante crescimento econômico. Tornam-se 
viáveis, nesse contexto, alianças como os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), países 
considerados emergentes no contexto internacional. Em função do exposto, o período é 
considerado, por diversos analistas, como característico pela emergência de uma conjuntura 
multipolar. Em outras palavras, há uma perda de poder dos Estados Unidos em relação a 
outros atores da política internacional. No entanto, os EUA mantêm-se inquestionavelmente 
como a maior potência, mas em um contexto no qual há outras potências emergentes.  

Outro acontecimento que muda a tônica das relações internacionais no século XXI, 
inclusive no que tange à atuação das Nações Unidas, são os atentados de 11 de setembro e 
sua consequência direta: a guerra contra o terror. Após os ataques às torres do World Trade 
Center, em Nova Iorque, e ao prédio do Pentágono, em Washington, a política externa 
americana, personificada nas figuras do presidente George W. Bush e da secretária de Estado 
Condoleezza Rice, declara que o maior problema a ser vencido pelas nações no século XXI é o 
terrorismo. Tal doutrina serve como pano de fundo para as invasões no Afeganistão em 2001 e 
2003, e no Iraque também em 2003.  

No âmbito da ONU, mesmo que a invasão do Iraque tenha sido considerada ilegal, 
segundo palavras do secretário-geral Kofi Annan, uma vez que não se encontrava em 
conformidade com as premissas da Carta da ONU, a organização sofreu amplo descrédito. Isso 
porque, mesmo não sendo autorizados pelo Conselho de Segurança, os Estados Unidos 
invadem o Iraque e não sofrem qualquer espécie de retaliação no domínio do Direito 
Internacional. Mais importante e mais danoso à imagem da organização foram as intervenções 
humanitárias articuladas por ela, as quais foram interpretadas pela população e militantes 
iraquianos como um aval dado aos americanos pela ONU. Em consequência disso, as Nações 
Unidas passam a ser mal vistas pelos iraquianos, os quais orquestram um atentado a bomba 
contra a sede da ONU, levando à morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello e de outros 22 
funcionários da organização. Sabe-se que havia uma forte vinculação entre a atuação do 
brasileiro, chefe da missão no país, aos interesses americanos. Logo, acontecimentos que 
envolveram a ONU no Iraque renderam várias críticas à organização e ao secretário-geral Kofi 
Annan.  

Consolidada como a maior organização internacional de caráter universal, 
abrangendo 192 países-membros e tendo avançado em alguma medida no âmbito da proteção 
aos direitos humanos e da administração da segurança coletiva, a Organização das Nações 
Unidas tem pela frente os mais diversos e complexos desafios. Seja na reforma de sua 
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estrutura organizacional, de seu processo decisório, seja na tentativa de desvinculação de suas 
bandeiras dos interesses de Estados específicos, ou mesmo na busca por uma maior 
participação da sociedade civil dentro da organização. A ONU precisa, sem dúvidas, refletir 
acerca de seu papel na sociedade internacional, de modo a conseguir enfrentar tais desafios e 
alcançar seu objetivo primeiro, que é a paz mundial. 
 
2. HISTÓRICO DO CASO 
 

Caros delegados, antes de entendermos os motivos pelos quais os EUA impuseram o 
bloqueio comercial e financeiro a Cuba, precisamos compreender o contexto histórico de Cuba 
e a relação desta com os americanos que levaram à revolução de 1959. Para maiores 
entendimentos, as palavras embargo e bloqueio, utilizadas neste guia, têm o mesmo 
significado. Vamos lá. 

 
 

2.1 Da independência cubana à revolução: um contexto histórico  
 
A pequena ilha de Cuba 

localiza-se próxima dos EUA e das 
Bahamas. Ao oeste encontra-se o 
México e ao sul o Haiti. Sua língua 
oficial é o espanhol e sua capital é 
Havana.  

Sua história tem início com 
a colonização espanhola, em 1492. 
A economia do país era baseada 
nas monoculturas de tabaco e 
açúcar, cultivadas através da 
exploração da mão de obra escrava. 
No início do século XIX, 

      FONTE: CENTRO DE IDIOMAS UFVJM 

     
 Cuba abre-se ao comércio com os EUA – essa abertura irá marcar a inserção 

americana na região. 
A partir do momento em que os EUA começaram a se relacionar com a pequena ilha, 

crescia o desejo, por parte de alguns setores da sociedade cubana, à anexação aos EUA. Nesse 
sentido, houve uma série de negociações entre os EUA, Espanha e outras potências europeias. 
Os norte-americanos tentaram a aquisição de Cuba por várias vezes, não obtendo sucesso. 

A questão de anexação territorial de Cuba em geral estava relacionada a outra 
questão, que gerava inúmeras controvérsias na política interna americana: a escravidão. Os 
governantes abolicionistas (do norte) queriam evitar a anexação de um território baseado na 
escravatura enquanto que os escravocratas (do sul) buscavam a ampliação de seu poder no 
Senado. 

A guerra civil dos EUA (1861-1865) – que constituiu uma guerra entre o norte 
abolicionista e o sul escravocrata – reforçou a hegemonia do norte, que, triunfante, integrou o 
sul agrícola à sua economia industrial, eliminando também a escravidão. Começou, então, nos 
Estados Unidos, uma época de expansões territoriais, políticas e econômicas. Em 1870, o país 
já ocupava a segunda posição como potencial industrial. Como parte desse processo, há um 
crescente interesse pelo controle das matérias-primas e os mercados da região do Caribe, 
incluindo Cuba.  
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Nessa época, os rebeldes cubanos deram início à “Guerra dos dez anos”, insurgindo 
contra o governo espanhol na tentativa de obter independência. A Espanha logo conseguiu 
reprimir a manifestação e restabelecer seu domínio. 

Os cubanos – sofrendo com a crise de 1893 – reiniciaram a luta pela independência em 
1895, liderados por José Martí. A instabilidade na ilha estava fazendo com que a opinião 
pública americana convergisse para a intervenção. Em 1898, o então presidente americano 
McKinley resolve invadir Cuba com o discurso de defender os “interesses americanos em 
perigo e assegurar na ilha o estabelecimento de um governo estável, capaz de manter a ordem 
e observar suas obrigações internacionais” (BIANCHET JR., 2011). Estavam, então, os EUA e 
Cuba juntos lutando pela independência da ilha. 

Derrotada na Guerra, a Espanha renunciou, pelo Tratado de Paris celebrado em 
dezembro de 1898, às suas últimas possessões coloniais no continente americano: Cuba e 
Porto Rico. A independência formal de Cuba transformou-a, essencialmente, dependente dos 
Estados Unidos tanto por conta do comércio, quanto por conta da Emenda Platt (1901) e do 
Tratado de Reciprocidade Comercial (1903). Estes foram anexados na constituição cubana e, 
entre outras prerrogativas, davam o direito aos EUA de intervir militarmente na Ilha. 

A base oficial da política externa norte-americana no continente foi formulada em 
1904 pelo presidente Theodore Roosevelt. Este afirmava que os Estados Unidos eram uma 
“nação civilizada” e que tinham o direito e o dever de intervir militarmente em qualquer país 
do continente que se demonstrasse “incapaz ou relutante” em garantir a paz interna ou o 
pagamento de suas dívidas para com outros países. Essa política americana é conhecida por 
Big Stick, em referência ao seu caráter agressivo. 

Nos anos que se seguem, Cuba é tomada por ditaduras. O país passa por um período 
de intensivas ondas de corrupção, baseada no apoio de investidores do ramo de cassinos e 
prostituição. Esses acontecimentos contribuem para que, mais tarde, uma revolução se inicie, 
a qual mudará, definitivamente, os rumos do país. 

 
2.1.1. Processo para a Revolução de 1959 
 
Em 1952, o já conturbado cenário político cubano foi agitado pelo golpe militar do 

sargento Fulgêncio Batista, que submeteu seu país a uma ditadura. Ele já havia sido presidente 
do país nos anos 1940, mas agora retornava ao poder de forma não democrática. O regime de 
Batista era conservador, corrupto e violento.  

Contra tal ditadura, surgiu uma considerável oposição, na qual se destacava o jovem 
advogado Fidel Alejandro Castro Ruz. Em 1953, houve a primeira tentativa contundente de 
golpe ao regime de Batista, quando mais de cem oposicionistas assaltaram o quartel general 
de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, ao leste da ilha. A insurreição, porém, fracassou 
categoricamente, visto os altos números de mortes e prisões – entre as quais a de Fidel. 
Condenados a 20 anos de prisão, os rebeldes foram anistiados por Batista em 1955. Castro 
exilou-se no México, onde pôde reorganizar suas forças a fim de prepará-las para uma nova 
investida.  

Em dezembro de 1956, Castro retornou a Cuba com um grupo de 83 homens, entre os 
quais estavam seu irmão Raul Castro e Che Guevara, a bordo do iate Granma, fortemente 
munido de armas e preparado para o confronto contra as forças de Batista. Assim que a 
embarcação chegou à ilha, pelo sul, o grupo de rebeldes começou a trilhar o caminho para 
Sierra Maestra. Alguns dias após o início de sua jornada, os rebeldes tiveram o primeiro 
confronto contra as forças de Fulgencio, o qual teve um saldo extremamente negativo para o 
grupo de Che e Fidel. Apenas cerca de 20 homens sobreviveram ao conflito e espalharam-se ao 
longo da serra. 

A ditadura era atacada e simultaneamente perdia apoio, tanto internamente quanto 
no âmbito internacional. Após um ataque, de outra facção oposicionita, ao palácio 
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presidencial, Fulgencio acaba por não poder mais contar com os Estados Unidos, enquanto 
gradualmente os grupos que o apoiavam na política interna se distanciavam do ditador. 

Enquanto Batista tentava manter o controle das cidades do país em suas mãos, Sierra 
Maestra tornava-se controlada pelos rebeldes, através de pequenos ataques a algumas 
guarnições militares. Assim, o grupo rebelde cresceu, apesar de que ainda era muito menor 
que as forças governamentais. Não obstante essa grande disparidade, os homens de Fidel 
eram sempre um grande problema para Batista, pois através de táticas baseadas sobretudo 
em fatores psicológicos, os rebeldes sempre faziam o exército recuar em suas batalhas. Além 
disso, o exército cubano passou, em 1958, a lidar com um embargo de armas por parte dos 
EUA.  A força aérea do país, por consequência, deteriorou-se rapidamente. 

A partir da metade de 1958, após Batista ter promovido uma fracassada ofensiva à 
Sierra Maestra, a resistência armada iniciou seu próprio movimento de ataque. Essa operação 
foi muito bem coordenada e teve como alvo quatro regiões estratégicas do país. No último dia 
de 1958, houve a batalha de Santa Clara, cidade que foi conquistada pelos rebeldes nessa 
ofensiva. As províncias centrais do país também foram alcançadas. O ditador Fulgencio, diante 
dessas notícias, fugiu para a República Dominicana nas primeiras horas de 1959. No dia 
seguinte, as forças revolucionárias chegaram a Havana e tomaram o poder. A revolução 
cubana havia iniciado. 

 

2.2 Da revolução ao embargo 
 
2.2.1 Os primeiros passos da Revolução 

 
 É importante esclarecer que, inicialmente, o projeto revolucionário cubano não tinha 

orientação ideológica definida. Seu sucesso deveu-se ao apoio de diversos setores da 
sociedade cubana. Quando Castro e seus companheiros chegaram ao poder, a revolução ainda 
era sustentada pela coalizão de alguns grupos moderados, que incluía parte da classe média 
urbana e outros mais radicais. Portanto, a revolução cubana não foi, em um primeiro 
momento, uma revolução socialista, mas assim se tornou, de acordo com os acontecimentos 
posteriores. 

Uma das primeiras ações de Fidel Castro após ascender ao poder foi criar um Executivo 
colegiado, formado por um presidente da república (Manuel Urrutia), um primeiro ministro 
(José Miró Cardona) e um chefe das forças armadas (o próprio Fidel). As execuções em massa 
promovidas logo após o estabelecimento do novo regime começaram a denegrir sua imagem, 
interna e externamente. Em abril de 1959, Castro viajou aos Estados Unidos a fim de garantir 
ao presidente Eisenhower as intenções anticomunistas de seu governo. Fidel alegou que não 
havia em seu governo pessoas adeptas dessa ideologia e que os partidos comunistas nacionais 
haviam sido contrários à tentativa de insurreição em 1953. No entanto, ele não conseguiu 
convencer; iniciou-se, então, um longo período de incompreensões entre ambos os países.  

Ainda em 1959 - em que, além dos fuzilamentos, foram promovidas uma radical 
reforma agrária e uma igualmente radical reforma urbana - surgiram as primeiras dissidências 
da revolução. Em outubro daquele ano, Huber Matos, comandante militar e proeminente 
figura da revolução, renunciou ao posto que ocupava em uma província cubana e demonstrou 
suas preocupações com a crescente influência dos comunistas no governo. Alguns meses mais 
tarde, ele foi condenado a 20 anos de prisão por traição e conspiração. Após um ano de 
governo, vários ministros de Fidel haviam deixado o governo. Essa conjuntura representou o 
fim da coalizão entre alas moderadas e radicais da revolução. Enquanto o grupo moderado 
afastava-se, ocorria uma forte adesão dos comunistas à revolução.   
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2.2.2 Origens do embargo econômico  
 
Antes de qualquer coisa, é interessante assinalar que, no presente texto, os termos 

embargo e bloqueio são utilizados como sinônimos, o que de modo nenhum prejudica a 
compreensão dos fatos citados.  

Em maio de 1959, Fidel agravou as tensões com os EUA ao proclamar a reforma 
agrária, que, entre diversas medidas revolucionárias, proibia a posse de terras cubanas por 
parte de estrangeiros, o que colidia com os interesses das companhias exploradoras de cana 
de açúcar norte-americanas. Muito se criticou essa medida, tanto nos EUA, quanto em solo 
cubano. O governo Eisenhower passou a planejar uma política anti-Castro. Em março de 1960, 
tornaram-se públicas as pretensões dos EUA de estabelecer embargos para o açúcar – o 
principal produto da economia cubana -, exportações de petróleo e de armas. Os Estados 
Unidos, à época, importavam o equivalente a um terço de seu consumo de açúcar da ilha 
caribenha, o que evidencia a dependência cubana das relações comerciais com os vizinhos 
norte-americanos. 

A partir de então, Cuba estreitou substancialmente suas relações com a União 
Soviética. Castro conseguiu dos bolcheviques uma ajuda de 100 milhões de dólares e um 
acordo de compras anuais de 4 milhões de toneladas de açúcar cubano. Ademais, Cuba passou 
a importar o petróleo soviético a um preço muito mais acessível que o proveniente dos 
Estados Unidos ou da Venezuela. Porém, as refinarias norte-americanas em território cubano, 
por ordem do governo Eisenhower, recusaram-se a refinar esse petróleo. Castro confiscou-as, 
ação que atingiu refinarias das grandes petroleiras Texaco, Esso e Shell. A retaliação dos EUA 
foi reduzir as quotas de açúcar cubano em 95%. A resposta de Fidel foi estatizar todas as 
empresas estadunidenses estabelecidas em Cuba. Juntamente com isso, houve a estatização 
maciça de companhias cubanas, incluídos todos os bancos do país. Os Estados Unidos 
eliminaram o que ainda restava da quota de açúcar cubano, cerca de 700 mil toneladas, cuja 
compra foi rapidamente assumida pelos soviéticos. No dia 19 de outubro de 1960, Eisenhower 
declarou um embargo unilateral a todas as exportações a Cuba e, em janeiro seguinte, 
romperam-se as relações diplomáticas estadunidenses com o país caribenho. Para os Estados 
Unidos, estava claro que o governo Castro era comunista, o que era reforçado pelo seu 
compromisso cada vez mais firme com a URSS. 

O embargo total das relações comerciais entre EUA e Cuba iniciou-se em 1962, quando 
Kennedy ampliou as medidas tomadas por Eisenhower. Em 1963, após a crise dos 
mísseis,também se iniciaram as restrições de viagens de cidadãos americanos à ilha.  

 
2.2.3 Conspirações  

 
Ainda durante a administração Eisenhower, a CIA já havia começado a planejar um 

golpe ao regime de Fidel Castro. O governo seguinte, do presidente John Kennedy, herdou essa 
espinhosa questão. Em abril de 1961, houve uma tentativa de invasão da ilha, através da Baía 
dos Porcos, por parte de um grupo pró-estadunidense (o presidente Kennedy proibiu que seu 
exército se envolvesse), mas a insurgência caiu por terra, pois os invasores foram recebidos 
pelas tropas castristas e não contaram com cobertura aérea dos EUA. Esse evento deixou 
claras as intenções estadunidenses e, a partir de então, Castro passou a considerar 
publicamente a revolução como marxista-leninista.  

 
2.2.4 A Crise dos Mísseis 

 
O apoio da URSS a Cuba não tardou a avançar para o plano militar. Ainda no início dos 

anos 1960, tentou-se executar um projeto de instalação de mísseis de médio alcance na ilha, o 
que representava uma ameaça intolerável para os EUA. Armas nucleares soviéticas foram, de 
fato, instaladas em solo cubano, o que chegou rapidamente ao conhecimento do governo 



49 
 

estadunidense. O mundo esteve próximo de um confronto nuclear em outubro de 1962, 
quando um avião norte-americano foi interceptado no espaço aéreo cubano, onde buscava 
fotografar as instalações bélicas da URSS. Negociações secretas evitaram que um evento 
potencialmente tão catastrófico acontecesse. A URSS aceitou retirar seus mísseis da ilha 
caribenha com a garantia de que os EUA não atacariam Cuba, além da retirada de mísseis 
estadunidenses instalados na Turquia. O episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis. 

 
2.2.5 Reflexos da revolução na América Latina e nos Estados Unidos 

 
A revolução cubana traria profundas agitações às sociedades latino-americanas. Ela 

criou pânico entre as classes dirigentes latino-americanas, pois demonstrara que era possível 
promover grandes mudanças sociais no subcontinente mesmo sem o aval estadunidense. No 
final dos anos 1960 e início dos 1970, surgiram, de fato, vários governos que se opunham à 
hegemonia estadunidense na região, como no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina e no 
Uruguai.  

A revolução havia convencido muitos políticos dos EUA a adotar, para a América 
Latina, uma política externa pautada pela diplomacia, em substituição ao uso da força. O 
presidente Kennedy propôs a autoridades da região a Aliança para o Progresso, que consistia 
na execução de uma série de reformas estruturais e na instauração e consolidação da 
democracia no continente. Contudo, a influência de Fidel Castro no continente ameaçava 
crescer e, diante disso, a solução mais comum adotada por Washington foi o apoio a golpes 
militares de direita. A assistência militar norte-americana a países latino-americanos, como se 
poderia esperar, aumentou bastante na administração Kennedy. Assim, os anseios de grupos 
conservadores da América Latina foram atendidos. 

Em 1962, com aval dos Estados Unidos, Cuba perdeu sua condição de membro da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). O rompimento das relações diplomáticas de 
países americanos com Cuba será reforçado pela organização nos anos seguintes e poucos 
serão aqueles que se oporão a isso. 

 
2.2.6 Desenvolvimento da Revolução 
 

Enquanto Cuba aprofundava suas relações com a União Soviética - vários acordos 
generosos foram feitos entre ambas as partes ao longo da década de 60 –, ocorreu um 
rearranjo da ordem política interna, que institucionalizou as novas facetas incorporadas à 
revolução, cujo caráter havia se tornado evidentemente socialista. Em 1965, foi fundado o 
Partido Comunista Cubano, sob o comando de Fidel Castro. No ano seguinte, o governo 
cubano deu mostras de sua posição de liderança diante dos grupos esquerdistas americanos - 
e também mundiais – ao receber em seu território o Congresso Tricontinental, que reuniu os 
maiores movimentos revolucionários da Ásia, da África e da América Latina. Em 1967, fundou-
se em Havana a Organização Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), cujo maior objetivo, 
apesar de não declarado, era a formação e o apoio a pequenos grupos guerrilheiros que 
buscassem libertar populações de regimes opressores.  

A retração do apoio a ações guerrilheiras começou a declinar em 1968, principalmente 
pelo pouco sucesso conquistado por elas. A partir de então, Cuba passou a adotar uma política 
moderada em relação aos regimes mais conservadores do continente americano, mas isso 
apenas isolou a ilha caribenha. Cuba esforçou-se então para continuar a construir uma 
economia socialista em seu território, apoiando-se principalmente na ajuda soviética. 

Ao longo dos anos 1970, os EUA até buscaram, em breves momentos, o diálogo com 
Cuba. Na década seguinte, porém, o governo republicano de Ronald Reagan foi pouco 
amigável com o regime castrista, o que resultou na manutenção do embargo – e até mesmo 
seu recrudescimento.  
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2.2.7 Cuba e o embargo nos dias de hoje 
 
O desenvolvimento socioeconômico cubano certamente foi muitíssimo prejudicado 

pelo embargo, que infelizmente permanece, apesar das severas críticas da comunidade 
internacional à sua manutenção.   

Até 1991, porém, os efeitos do bloqueio foram minimizados pelo apoio soviético à ilha 
caribenha. Foi possível a Cuba, durante esse período, estabelecer níveis econômicos e sociais 
relativamente altos – por vezes melhores que os de muitos países latino-americanos, inclusive 
o Brasil. O sistema educacional, que eliminou o analfabetismo, somado ao grande avanço na 
área da saúde - que não apenas se tornou mais sofisticada, mas também se tornou muito mais 
inclusiva - destacam-se como grandes conquistas do regime castrista.  

Após a queda da União Soviética, entretanto, Cuba viu-se sem praticamente nenhuma 
ajuda externa, o que maximizou as dificuldades enfrentadas por sua população. Apesar disso, 
Cuba mantém ainda hoje a erradicação da desnutrição infantil e uma baixíssima taxa de 
mortalidade infantil – 6 por mil, menor que os 8 por mil dos EUA (OMS, 2010). Existe um 
famoso slogan do governo de Castro que diz: “Hoje, 200 milhões de crianças vão dormir na rua 
em todo o mundo. Nenhuma delas é cubana”. 

 A partir de 1992, houve ainda o recrudescimento do bloqueio, através de contínuas 
medidas tomadas por diferentes governantes estadunidenses. George W. Bush, em 2004, 
anunciou as mais significativas medidas de sua perpetuação e agravamento nos últimos anos. 

A insistência do governo estadunidense em manter o embargo é justificada por um 
discurso pró-democrático e anticomunista, que faz crer que seja de interesse dos EUA o 
estabelecimento de um regime livre em Cuba, que preze pelos direitos políticos de seus 
cidadãos. De fato, o regime de Fidel Castro - de longevidade tão ou mais surpreendente que a 
do embargo – jamais foi exemplo de um regime democrático semelhante à maioria dos países 
ocidentais. Isso é facilmente observável pela falta de processos eleitorais transparentes, pela 
ausência de renovação política, pelas várias denúncias de violação de direitos humanos na ilha 
e pelas inúmeras emigrações realizadas por muitos cubanos – muito almejadas, curiosamente, 
por bons profissionais formados no sistema educacional cubano.  

De qualquer forma, a perpetuação do embargo unilateral a Cuba é ilegal do ponto de 
vista do Direito Internacional, pois desrespeita a soberania cubana e seu direito de 
autodeterminação (ONU, 1945). Ainda se pode citar o que foi preceituado pela Conferência 
Naval de Londres de 1909, que definiu o embargo como algo justificável apenas em situação 
de guerra e, portanto, um recurso permitido apenas a países beligerantes (NAVAL 
CONFERENCE OF LONDON, 1909). Ademais, ele é causador de prejuízos bilionários: fontes do 
governo cubano estimam 70 bilhões de dólares em perdas (NUÑEZ, 2004) e, por consequência, 
motivador de muitas mazelas socioeconômicas. O bloqueio caracteriza-se não apenas pela 
proibição das relações econômicas bilaterais EUA-Cuba, mas também pelas inúmeras 
restrições estabelecidas a países terceiros. Por exemplo, um navio de um país terceiro que 
atraque em porto cubano não poderá atracar em portos norte-americanos durante muitos 
meses. Outra restrição: um país terceiro que quiser vender um produto aos Estados Unidos 
deverá comprovar que não haja nele nenhuma matéria-prima proveniente de Cuba; por 
exemplo, uma geleia vinda da França não pode ser vendida aos EUA se tiver sido feita com 
açúcar cubano.  

Desde 1991, a questão do bloqueio é levada a discussão na Assembleia Geral, sempre 
por iniciativa do governo de Cuba. Ao todo, vinte projetos de resolução já foram criados com a 
intenção de alcançar o fim do bloqueio. Veremos agora o que pensa a comunidade 
internacional a respeito. 
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3. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES 
 
 Todos os posicionamentos dos países foram retirados dos registros oficiais das Nações 
Unidas (ONU, 2010). 
 
Iêmen  

 
O Iêmen, através deste fórum, veio falar em nome do Grupo dos 77 e da China. Os 

países apresentam uma posição contrária ao bloqueio comercial e financeiro a Cuba. Segundo 
eles, todas as normas com efeitos extraterritoriais e toda forma de medida econômica 
coercitiva, assim como as sanções unilaterais contra países em desenvolvimento, devem ser 
extintas.  

Lembram que o bloqueio imposto pelos EUA é contrário à Carta das Nações Unidas, ao 
direito internacional e ao princípio da boa vizinhança, causando perdas materiais e prejuízos 
econômicos à população cubana. Os chefes de Estado do Grupo dos 77 e da China reiteraram 
que a crise econômica global em Cuba foi um agravante ainda maior às dificuldades da 
população. Sendo assim, instam aos EUA a prestarem atenção aos apelos da comunidade 
internacional para pôr fim a cinco décadas de bloqueio e para que, assim, respeitem o 
princípio da não intervenção nos assuntos internos de outro país. 

O bloqueio é um impasse para se alcançar as Metas de Desenvolvimento do Milênio, 
afetando negativamente a cooperação regional. O grupo dos 77 e a China estão 
comprometidos a trabalhar em prol de um mundo melhor para todos e pedem, 
insistentemente, para que os princípios da Carta da ONU sejam cumpridos.  
 
Egito 
 
 O Egito fala em nome dos Países Não Alinhados e reafirma seu compromisso em 
respeitar, preservar e promover os princípios da Carta das Nações Unidas e as disposições do 
direito internacional. Estes, juntos, constituem a essência do trabalho multilateral e do esforço 
coletivo para manter a paz e a segurança internacional, o crescimento econômico e o respeito 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
 Nesse contexto, os países Não Alinhados consideram preocupante que continuem 
sendo aplicadas medidas unilaterais e leis de índole coercitiva contra países, as quais os 
impedem de exercer seu direito a decidir livremente seus próprios sistemas políticos e 
econômicos. Afirma que violações como estas devem ser abolidas imediatamente. 
 Os países Não Alinhados, através desse discurso, instaram todos os países a não 
reconhecer essas medidas coercitivas e apoiar a reclamação dos países afetados de que os 
indenizem por todos os prejuízos causados por essas normas que violaram a conduta acordada 
internacionalmente. 
 Sendo assim, acreditam que os EUA devem pôr fim ao bloqueio comercial a Cuba de 
uma vez por todas. Este é a sanção mais prolongada e rigorosa que já foi aplicada pelos EUA 
em toda a sua história. O Egito afirma que esse não é um pedido essencialmente dos países 
Não Alinhados, mas de 187 países que já haviam votado, em julho de 2009, contra esse 
bloqueio. 
 
 
 Bahamas 
 
 As Bahamas dirigem-se à Assembleia Geral em nome dos 14 países membros da 
Comunidade do Caribe (CARICOM) e afirmam seu apoio aos discursos do Iêmen e do Egito. O 
CARICOM reitera sua oposição ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos 
EUA contra Cuba. Essa imposição unilateral de leis extraterritoriais a outros Estados contravém 
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a Carta das Nações Unidas, os princípios do multilateralismo, do direito internacional, da 
soberania dos povos e do livre comércio – este último incansavelmente defendido pelos EUA. 
 A persistência do bloqueio parece ser imune às constantes críticas internacionais. Já 
persiste por vinte anos na Assembleia Geral e tem durado mais que o mandato de 8 
presidentes dos EUA. Mais de 70% dos cubanos que estão vivos nasceram no bloqueio. Desta 
forma, não existe nenhum propósito jurídico, político e moral que o justifica em pleno século 
XXI. 
 Os Estados membros da CARICOM afirmam que mantêm relações estreitas com Cuba, 
por meio de uma ampla gama de programas de cooperação em esferas tanto comerciais 
quanto de desenvolvimento humano. Entretanto, em muitos sentidos, o desenvolvimento 
regional futuro depende do progresso coletivo. Por fim, consideram que o bloqueio não é um 
ato punitivo somente a Cuba, mas que é um impedimento ao desenvolvimento regional da 
Comunidade do Caribe. 
  
Brasil 
 
 O Brasil, através da Assembleia Geral, falou em nome da Venezuela, Bolívia, Chile, 
Equador, Colômbia, Peru e dos países do MERCOSUL. O Brasil inicia seu pronunciamento 
afirmando que o MERCOSUL foi fundado sobre os princípios da solidariedade, 
interdependência e boa vizinhança, sendo a tolerância a base que permite a convivência entre 
os povos. A relação com os vizinhos latino-americanos dá-se pelo desejo de conviver em paz, 
defender a independência, a igualdade e a soberania dos Estados. São esses ideais que guiam 
as relações entre os Estados e a sociedade latino-americana. 
 Os países aqui representados aprovaram as decisões tomadas em 2009 em relação à 
flexibilização das restrições de viagens. Consideram lamentável, entretanto, que novas ações 
não tenham sido aplicadas recentemente. 
 Os países do MERCOSUL e seus associados entendem que o embargo contra Cuba é 
contrário aos princípios da Carta das Nações Unidas e contraria as regras do direito 
internacional, principalmente a de igualdade entre os Estados e da não ingerência em seus 
assuntos internos. Reafirmam o apoio do bloco a esta resolução para pôr fim ao embargo. 
 
México 
 

O governo mexicano há 19 anos utiliza-se da Assembleia Geral para reiterar sua 
posição contrária ao bloqueio comercial, econômico e financeiro de Cuba. Além disso, opõe-
se, veementemente, à utilização de ações coercitivas que não apresentam respaldo legal na 
Carta das Nações Unidas.  
 Enfatiza que qualquer decisão para sancionar política, econômica ou militarmente um 
país somente poderá ser realizada por este fórum, seja pela Assembleia Geral ou o Conselho 
de Segurança, em conformidade com o direito internacional. Considera que medidas 
unilaterais (decisões apenas dos EUA) produzem severas consequências humanitárias, 
significando a renúncia à diplomacia e ao diálogo para solução de controvérsias.  
  
China 
 

A delegação da China faz sua a declaração formulada pelo representante do Iêmen, 
entretanto, acrescenta algumas considerações. Afirma que durante 18 anos a Assembleia 
Geral vem aprovando resoluções que promovem o cumprimento dos princípios do direito 
internacional e da Carta da ONU. Não obstante, considera lamentável que essas resoluções 
não venham sendo aplicadas de maneira efetiva durante os últimos anos. Apontam o bloqueio 
contra Cuba como uma violação grave dos propósitos e princípios da Carta, que impedem o 
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intercâmbio de negócios comerciais entre Cuba e outros países. Também redunda em graves 
problemas à sobrevivência do povo cubano e de seu desenvolvimento. 

A China afirma que mantém uma política externa independente, de paz e com 
compromisso de desenvolver relações de amizade com todos os países, baseando-se nos cinco 
princípios de coexistência pacífica. Para o país, todo Estado soberano tem o direito de escolher 
de maneira independente seu próprio sistema social e político. Nenhum país tem o direito de 
impor de forma unilateral sanções militares, políticas ou econômicas contra outros países. 
Nesse sentido, o governo chinês exorta o governo americano a pôr fim ao bloqueio contra 
Cuba o quanto antes.  
 
Venezuela 
 
 O país posiciona-se contra o bloqueio comercial e financeiro a Cuba. Afirma que, na 
ultima reunião da Assembleia Geral, a grande maioria dos países votou a favor do fim do 
bloqueio, sendo assim, faz uma exclamação: “Continuará o governo americano a depreciar a 
vontade da Assembleia Geral, a qual condena reiteradamente o bloqueio contra a República 
Cubana?”. 
 A Venezuela condena a agressão que o povo cubano vem sofrendo, que atenta contra 
a convivência pacífica entre as nações e a legalidade internacional. Grandes expectativas 
haviam se formado a respeito de uma mudança da política americana que, enfim, respeitasse a 
soberania das nações. Entretanto, o governo dos EUA segue ignorando a voz dos povos do 
mundo que demandam o fim dessa política genocida que viola os direitos humanos mais 
elementares. A aplicação do bloqueio comercial de forma extraterritorial afeta não apenas 
Cuba, mas todos os países que queiram se relacionar com o país. Desta forma, todos os países 
têm seus interesses legítimos afetados pela imposição norte-americana. 
 O país considera o bloqueio uma negação reiterada unilateral por parte dos EUA, que é 
um Estado signatário (originário) da Carta das Nações Unidas. Outra questão é lançada aos 
EUA: “Qual a razão dessa hostilidade contra o povo cubano?”. A resposta foi dada por Ernesto 
Che Guevara quando, heroicamente, levantou o povo contra o domínio despótico do 
imperialismo. O exemplo do povo cubano é um exemplo de luta por dignidade e pela 
soberania das nações.  
 
Irã 
 
 A República Islâmica do Irã, acrescenta as declarações formuladas pelo Movimento dos 
Países Não Alinhados e o Grupo dos 77 e China. Afirma que muito dos direitos das nações e 
dos povos são de caráter econômico e social. Privar os países desses direitos é considerado 
uma violação aos direitos humanos básicos e é ilegítimo. 
 Os bloqueios econômicos são ilegítimos por uma série de razões. Primeiro, em todos 
os casos da história, uma determinada potência estava por trás de sanções a países em 
desenvolvimento. Essas sanções, que deveriam ser instrumentos para trazer a paz e a 
segurança internacional, na verdade se constituem para prevalecer as intenções hegemônicas 
das grandes potências. Segundo, as sanções sempre acabam afetando a vida cotidiana das 
pessoas, pois representam um obstáculo insuperável para a distribuição de alimentos e 
medicamentos. Terceiro, sanções são consideradas sem utilidade. Não existem provas 
evidentes de que países independentes cedam os interesses nacionais e se submetam as 
vontades das grandes potências. 
 Não obstante, a mais deplorável das sanções é a imposição de bloqueios unilaterais. A 
República Islâmica do Irã manifesta, por fim, sua oposição à aplicação de medidas econômicas 
e comerciais unilaterais.  
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Argélia 
 
 A Argélia acrescenta as declarações formuladas pelo Movimento dos Países Não 
Alinhados e o Grupo dos 77 e China. O país reitera sua profunda desaprovação em relação ao 
embargo imposto a Cuba. A aprovação anual de resoluções por meio dessa Assembleia reflete 
a vontade da comunidade internacional de pôr fim a essa situação mantida por meio século. 
 De acordo com os princípios de sua política exterior, a Argélia sempre condenou as 
imposições e aplicações de leis e de todas as formas de medidas coercitivas. Estas imposições 
a Cuba estão afetando o bem-estar da população e o próprio desenvolvimento do país. Por 
fim, a Argélia põe-se a favor do projeto de resolução que anseia pôr fim ao bloqueio comercial, 
financeiro e econômico imposto pelos EUA a Cuba. 
  
África do Sul 
 
 Afirma que durante 50 anos Cuba vem sofrendo consequências do bloqueio 
econômico imposto pelos EUA, que é um obstáculo importante para o desenvolvimento do 
país. Este bloqueio constitui uma violação do direito internacional e a sua imposição é sinal de 
menosprezo aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas. Na votação de 2009, em 
que, de 187 países, apenas 3 foram contra, demonstrou-se a unidade da comunidade 
internacional ante esse embargo. Neste sentido, a África do Sul apoia o projeto de resolução 
que almeja pôr fim ao bloqueio comercial a Cuba. 
 
Indonésia 
 
 A Indonésia, acrescenta as declarações formuladas pelo Movimento dos Países Não 
Alinhados e o Grupo dos 77 e China. O país afirma que o embargo imposto a Cuba também 
vem afetando as relações econômicas de países terceiros. O mundo de 2010 é muito diferente 
do de 1961. Com o advento da globalização e com os efeitos das crises recentes, os países vêm 
optando por trabalhar conjuntamente para superar as dificuldades que as crises lhes 
causaram. Esta é a prova de que a globalização tem criado condições para uma verdadeira 
solidariedade e parceria global entre as nações. 
 O embargo contra Cuba é contrário a esse espírito de unidade e solidariedade que foi 
criando raízes no mundo de hoje. Analisando o caso da perspectiva da Carta das Nações 
Unidas e do direito internacional, o embargo não respeita a justiça e a igualdade que deve 
existir entre Estados os soberanos. A Carta manifesta a necessidade de os povos poderem 
desenvolver relações amistosas entre si. Ela põe ênfase na necessidade de as nações 
absterem-se de ações que possam prejudicar a independência política de outras nações ou 
que levem à intervenção nos assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de 
determinado Estado. 
 Sendo assim, a Indonésia mantém-se contrária ao embargo unilateral contra Cuba e 
espera que, em um futuro próximo, possa testemunhar uma flexibilização das relações entre 
esses dois vizinhos – EUA e Cuba. 
 
Índia 
 
 A Índia associa-se às declarações feitas pelo representante do Iêmen, em nome do 
Grupo dos 77, e pelo representante do Egito, em nome do Movimento dos Países Não 
Alinhados. Entretanto, acrescenta que o embargo, em particular os seus efeitos 
extraterritoriais, afeta negativamente a qualidade de vida do povo cubano e os seus esforços 
para alcançar o desenvolvimento econômico do país. O embargo significa que Cuba tem sido 
negada ao acesso a mercados, investimentos, tecnologia, serviços financeiros e às instituições 
científicas, desportivas, acadêmicas e culturais. 
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 A questão da saúde, um dos compromissos das Metas de Desenvolvimento do Milênio, 
é particularmente afetada pela recusa a fornecimento de equipamentos médicos, 
medicamentos, tecnologias de diagnóstico e materiais essenciais aos hospitais cubanos. De 
acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os efeitos do embargo 
podem ser observados em todas as esferas de atividades sociais e econômicas de Cuba. 
 Por fim, a Índia une-se a todas as outras nações para pedir que se ponha um fim 
imediato ao embargo dos EUA contra Cuba. 
 
Rússia 
 
  O país está em completo acordo com o parecer da grande maioria dos Estados-
membros da comunidade internacional no sentido de que eles devem rejeitar firmemente o 
bloqueio dos EUA contra Cuba e pedir o seu fim sem demora. Acredita que o fim do embargo 
contra Cuba e a normalização de suas relações com os Estados Unidos ajudaria a remediar a 
situação na ilha. A Rússia afirma ainda que a manutenção do embargo econômico, comercial e 
financeiro é impresumível, antiquado e não se encaixa à realidade internacional de hoje. 
 Por agora, o país considera que seja necessário prosseguir com a política de apoio ao 
projeto de resolução que exige o fim do embargo, de acordo com os princípios da Carta das 
Nações Unidas, sobre a natureza de ação inadmissível e discriminatória contra a ingerência nos 
assuntos internos dos Estados. 
  
Gâmbia 
 
 A Gâmbia vem reiterar a posição dos países africanos em relação ao bloqueio 
comercial a Cuba, associando-se também às declarações feitas pelo representante do Iêmen, 
em nome do Grupo dos 77 e pelo representante do Egito, em nome do Movimento dos Países 
Não Alinhados. 
 Empresas de Cuba, dos Estados Unidos e de países terceiros permanecem 
sancionadas por fazerem negócios com Cuba. A natureza aberrante desse bloqueio é evidente 
para todos. Portanto, a sua continuação não pode servir a qualquer propósito útil. Nem as 
crianças escapam das consequências do embargo. O relatório do Secretário-Geral destacou os 
impedimentos para as agências das Nações Unidas obterem medicamentos 
antirretrovirais pediátricos. 
 O representante do país afirma que Cuba  não merece tal castigo. É 
líder mundial em ajuda humanitária e na prestação de cuidados de saúde e educação para 
milhões de pessoas em todo o mundo. Cuba não é uma ameaça para a segurança nacional de 
qualquer país. Sendo assim, o governo de Gâmbia mantém-se solidário com o povo cubano e 
manifesta sua oposição aos bloqueios impostos a este país. 
 
Gana 
 
 Gana associa-se às declarações feitas pelo representante do Iêmen, em nome do 
Grupo dos 77, pelo representante do Egito, em nome do Movimento dos Países Não Alinhados 
e pelo representante de Gâmbia, em nome dos países africanos.  
 No ano passado, membros da Assembleia votaram a favor da resolução 64/6, em 
que solicita o fim do bloqueio. A forte solidariedade mostrada, ano após ano, na 
Assembleia em si é clara: as restrições de um Estado-Membro contra outro Estado-
Membro devem acabar.  
 Como forma de manter os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações 
Unidas e no direito internacional, Gana, invariavelmente, absteve-se de promulgar e 
aplicar leis de efeitos extraterritoriais que prejudiquem a soberania de outros Estados, 
entidades ou pessoas.  



56 
 

 O bloqueio, em vigor há mais de meio século, afetou o bem-estar dos cidadãos comuns 
de Cuba, mulheres e crianças. Gana oferece apoio ao governo cubano em um espírito 
de solidariedade e pede aos EUA para acabar com o bloqueio. 
 
Bélgica 
 
 A Bélgica pronuncia-se em nome da União Europeia (UE). Esta considera que a política 
comercial dos Estados Unidos contra Cuba seja fundamentalmente uma questão bilateral. No 
entanto, a legislação dos EUA tem expandido os efeitos do bloqueio para países terceiros. Por 
isso, seguindo uma questão de princípio, a União Europeia tem uma posição firmemente 
contrária e constante a tais medidas extraterritoriais. 
 Embora a UE reconheça a decisão do Governo dos Estados Unidos em diminuir as 
restrições sobre as remessas e viagens familiares a Cuba, os países não aceitam as decisões 
impostas unilateralmente a fim de obstruir as relações econômicas e comerciais que todos os 
países têm com Cuba. 
 A política da União Europeia sobre Cuba foi declarada em uma posição comum em 
1996. Reafirmando a validade desta posição, a UE declara-se contrária à imposição feita a 
Cuba. Reitera a sua determinação em manter um diálogo orientado para com as 
autoridades cubanas e com representantes da sociedade civil, de acordo com as suas 
políticas.  Os países reafirmam a importância do direito dos cidadãos cubanos para tomar 
decisões independentes sobre seu futuro. 
 Restrições atuais de direitos e liberdades minam e neutralizam as conquistas  cubanas 
em áreas de saúde e educação. Da mesma forma, a política econômica interna de Cuba sofre 
sérias dificuldades para manter desenvolvimento econômico. Neste contexto, a União 
Europeia aguarda com expectativa a implementação de reformas econômicas, anunciadas pelo 
governo de Cuba, e expressa sua esperança de que tais reformas sejam estendidas e 
aplicadas de uma forma que atenda às principais preocupações da população. 
 O bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos EUA agrava os problemas 
econômicos em Cuba, influindo negativamente nas condições de vida da população. Por 
conseguinte, a União Europeia acredita que o fim do bloqueio abriria a economia cubana em 
benefício de sua população. 
 
Uruguai 
 
 A posição do Uruguai enquadra-se no contexto mais amplo da defesa do 
multilateralismo, não intervenção e solução pacífica de controvérsias, princípios 
fundamentais da sua diplomacia. O país expressou em várias ocasiões sua oposição ao 
bloqueio econômico, comercial e financeiro contra Cuba, principalmente por este afetar o 
bem-estar do povo cubano. 
 Ao votar a favor do fim do bloqueio, o Uruguai reafirma o seu compromisso com o 
multilateralismo como um instrumento legítimo de resolução de litígios entre os Estados e 
eficaz na promoção da cooperação internacional, direitos humanos, segurança e compreensão 
entre povos. 
 
Bolívia 
 
 A Bolívia acredita que o bloqueio contra Cuba fracassou. Há quase 50 anos, após a 
introdução deste cerco desumano, a fim de manter isolada a pequena ilha, tem-se atraído 
cada vez mais a solidariedade internacional.  Segundo o país, os EUA, que se dizem defensores 
da liberdade, violam esse princípio fundamental da Carta das Nações Unidas, atentando contra 
os direitos humanos da população, gerando perdas econômicas que superaram a cifra dos 
750.000 milhões de dólares.  
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 O Congresso dos EUA não pode regular a vida política de outro Estado soberano. Isto é 
um ato que contradiz todos os princípios e fundamentos das Nações Unidas. Este bloqueio por 
parte do governo norte-americano só demonstra a vontade do país de impor sua vontade 
hegemônica na região.  As respostas de Cuba ante o bloqueio imperial são um exemplo para 
toda a humanidade. Seus médicos e educadores vêm prestando assistência a milhares de 
pessoas ao redor do mundo, sendo o caso mais recente o da cooperação com a República do 
Haiti. 
  
Angola 
 
 A Angola apresenta-se à comunidade internacional condenando o bloqueio 
econômico, comercial e financeiro imposto pelos EUA contra Cuba. O país pede que se ponha 
fim ao bloqueio que já este vem durando mais de meio século, sendo uma violação flagrante e 
sistemática dos direitos humanos do povo cubano. 
 Considera que é necessário seguir trabalhando para pôr fim ao bloqueio. O país 
encoraja os EUA a respeitar os princípios da Carta da ONU e todas as resoluções aprovadas 
pela Assembleia Geral. O país reafirma o compromisso com as normas do direito internacional, 
apoiando a necessidade de eliminar as medidas econômicas coercitivas como meio de 
persuasão política e econômica.   
 
Cuba 
 
 Cuba afirma que graves e eminentes perigos ameaçam a existência da sua nação. Para 
preservar a vida, deve-se preservar a paz. A única garantia de que as armas nucleares não 
serão usadas pelos Estados nem por ninguém é a destruição que ela causa. A única solução é o 
desarme. Para sobreviver, é imprescindível um salto na consciência humana. 
 O país considera que o mundo esteja em uma nova época e a Assembleia Geral lidera 
uma mobilização mundial para exigir o respeito aos direitos dos seres humanos e ao direito 
dos povos de ir e vir. Uma nova Ordem Mundial foi construída, juntamente com uma nova 
ética, fundamentada na solidariedade e na justiça. Busca-se, a partir de então, a resolução dos 
conflitos de forma pacífica e cooperativa. Dado o perigo que os países se confrontam, estes se 
unem para salvar a paz, o planeta e a vida das gerações futuras. 
 Especialmente nestas circunstâncias, a política dos EUA contra Cuba não tem 
fundamentação ética legal alguma, nem credibilidade e nem apoio. É amplo e crescente o 
consenso da sociedade norte-americana contra o bloqueio. Pesquisas recentes demonstram 
que 71% dos estadunidenses concordam com normalização das relações entre os dois países.  
 No ano de 2010, o cerco econômico endureceu e seu impacto cotidiano segue sendo 
visível em todos os aspectos da vida cubana. Existem consequências particularmente sérias em 
diversas esferas da sociedade, como a da saúde e da alimentação. As crianças não dispõem de 
medicamentos anestésicos, porque a empresa fabricante (Abbott) proíbe a venda a Cuba. As 
condições para a compra de alimentos estão cada vez mais precárias, somado a uma 
diminuição das ajudas humanitárias. Essa realidade não só prejudica nosso povo, mas também 
os agricultores norte-americanos. 
 Apesar de Washington ter autorizado, muito seletivamente, intercâmbios culturais, 
acadêmicos e científicos, estes continuam sujeitos a severas restrições. É pouco conhecido que 
se proibiu o pagamento de artistas cubanos que atuam nos EUA.  
 O dano econômico direto ocasionado ao povo cubano pela aplicação do bloqueio 
supera, nestes 50 anos, 70 bilhões de dólares (NUÑEZ, 2004) Entretanto, mesmo com todo o 
apelo internacional, altos funcionários do governo norte-americano declararam que essa 
política coercitiva se manterá invariavelmente. O país afirma que o próprio presidente Obama 
ratificou as sanções contra Cuba, alegando um suposto interesse nacional, mas Cuba acredita 
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que esta decisão partiu da vontade norte-americana de beneficiar não o interesse nacional, 
mas uma minoria que é financiada pelo embargo. 
 Sendo assim, Cuba considera evidente que os EUA não têm intenção alguma de 
eliminar o bloqueio. Historicamente, cada vez que se eliminam os pretextos para manter o 
bloqueio, novas desculpas surgem para justificar sua continuidade.  O representante de Cuba 
afirmou que: “para a superpotência, tudo o que não leva ao estabelecimento de um regime 
que se subordine aos seus interesses não será suficiente, porém, isso não vai acontecer, 
porque muitas gerações de cubanos dedicaram e ainda dedicam o melhor de suas vidas para 
defender a soberania e a independência Cuba”. 
 Apesar de que a perseguição econômica é o principal obstáculo para o 
desenvolvimento do país e para a elevação dos padrões de vida das pessoas, 
Cuba mostra resultados incontestáveis na eliminação dos índices de pobreza e da fome, saúde 
e educação.   
 O país afirma que continuará disposto a manter uma relação pacífica com os EUA. 
Porém, jamais deixará de denunciar o bloqueio e de reclamar o direito legítimo de seu povo a 
viver e trabalhar por seu desenvolvimento. Cuba agradece à comunidade internacional pela 
firme solidariedade que vem recebendo, segura de que, algum dia, a justiça será feita. 
  
 
Estados Unidos 
 
 Os Estados Unidos da América afirmam que, como a maioria dos Estados-Membros 
dessa Assembleia, o país também está fortemente empenhado em apoiar o desejo do povo 
cubano a decidir livremente o futuro do seu país. Os Estados Unidos da América, bem 
como todos os Estados-Membros, têm o direito soberano de conduzir suas relações 
econômicas com outros países como entenderem. A relação econômica entre Cuba  e os 
Estados Unidos é uma questão bilateral e faz parte de um amplo conjunto de relações que 
visam incentivar uma maior abertura a Cuba e um maior respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais. O respeito a esses direitos e liberdades fazem parte dos valores 
essenciais dessa Organização. Não devemos perdê-los de vista em um debate repleto 
de argumentos retóricos do passado e focados em diferenças táticas, discussão que não 
ajuda o povo cubano. 
 O país lamenta que a delegação 
de Cuba qualifique as restrições 
comerciais impostas pelos EUA como um 
ato de genocídio. Esse termo, usado 
erroneamente, causa uma verdadeira 
contestação nas vítimas de genocídio em 
outras partes do mundo. Além 
disso, aqueles que argumentam que as 
sanções dos EUA são a causa das 
dificuldades do povo cubano devem se 
lembrar que o nosso país não 
impõe restrições à ajuda humanitária a 
Cuba e continua a ser o maior fornecedor 
de alimentos para esse país. 
 Segundo o representante do país, 
é importante notar que os Estados 
        FONTE: Desertpeace 

 
 Unidos têm mostrado que estão dispostos a estabelecer uma parceria com o Governo 
de Cuba sobre questões que afetam a segurança e o bem-estar de nossos povos. Em abril de 
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2009, o presidente Obama disse que os Estados Unidos buscam um novo começo 
com Cuba, mas há um longo caminho a percorrer para superar décadas de desconfiança. 
 No entanto, os Estados Unidos acreditam que não se pode começar uma nova era nas 
relações entre estes países até que o povo cubano possa desfrutar das liberdades políticas e 
econômicas internacionalmente reconhecidas, que é o que as Nações Unidas têm 
defendido ao redor do mundo. Sendo assim, o país posiciona-se contra o fim do bloqueio. 
  
Votos a favor: Afeganistão, Albânia, Argélia, Andorra, Angola, Antígua e Barbuda, Argentina, 
Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, 
Bélgica, Belize, Benin, Butão, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei 
Darussalam, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Canadá, Cabo Verde, Central 
Africano República, Chade, Chile, China, Colômbia, Comores, Congo, Costa Rica, Croácia, Cuba, 
Costa do Marfim, República Checa, República Popular Democrática da Coreia, República 
Democrática do Congo, Dinamarca, Djibuti, Dominica, República Dominicana, Equador, Egito, 
El Salvador, Guiné Equatorial, Eritreia, Estônia, Etiópia, Fiji, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, 
Geórgia, Alemanha, Gana, Grécia, Granada, Guatemala, Guiné, Guiné- Bissau, Guiana, Haiti, 
Honduras, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda, Itália, Jamaica, Japão, 
Jordânia, Cazaquistão, Quênia, Quiribati, Kuwait, Quirguistão, República Democrática Popular 
do Laos, Letônia, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, 
Madagascar, Malaui, Malásia, Maldivas, Mali, Malta, Mauritânia, Maurícias, México, Mônaco, 
Mongólia, Montenegro, Marrocos, Moçambique, Mianmar, Namíbia, Nauru, Nepal, Holanda, 
Nova Zelândia, Nicarágua, Níger, Nigéria, Noruega, Omã, Paquistão, Panamá, Papua Nova 
Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Qatar, República da Coreia, República da 
Moldávia, Romênia, Federação Russa, Ruanda, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente 
e Granadinas, Samoa, San Marino, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Senegal, Sérvia, 
Seychelles, Serra Leoa, Cingapura, Eslováquia, Ilhas Salomão, Somália, África do Sul, Espanha, 
Sri Lanka, Sudão, Suriname, Suazilândia, Suécia, Suíça, Síria, Tajiquistão, Tailândia, Antiga 
República Jugoslava da Macedônia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunísia, 
Turquia, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Ucrânia, Reino Emirados Árabes Unidos, Reino 
Unido, República Unida da Tanzânia, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Venezuela, Vietnã, 
Iêmen, Zâmbia, Zimbábue. 
 
Contra:  Israel, Estados Unidos. 
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ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS – UNGA 

A questão palestina- israelense: a criação do Estado palestino.  
  

Bruna Bosi Moreira 
Naiade Barbosa 
Thayane Costa 

1. Histórico do caso 

1.1. Apanhado Geral sobre o Oriente Médio  

 
O Oriente Médio é constituído pela península arábica, o Crescente Fértil e arco 

montanhoso ao norte deste. Esse conjunto engloba uma parcela do mundo árabe (conceito 
étnico-cultural) e muçulmano (conceito religioso), apresentando um cenário histórico e 
geopolítico de interação.  

A região é berço das primeiras 
civilizações (Egito, Suméria e Babilônia) e das 
religiões monoteístas (cristianismo, judaísmo 
e islamismo). A maioria dos judeus, 
entretanto, foi expulsa no início da Era Cristã 
pelos romanos, passando, então, a viver 
entre os cristãos na Europa ou entre os 
muçulmanos no Oriente Médio e no norte da 
África. 

O islã surgiu no século VII, no 
interior da península arábica, com a 
revelação divina a Maomé que espalhou a 
nova religião e unificou a península. O islã teve seu apogeu entre os séculos VII e XV, como 
uma civilização urbana e comercial florescente, com notável desenvolvimento nas ciências e 
artes. Durante a Idade Média, enquanto a Europa cristã era bastante atrasada, o Oriente 
Médio era próspero. 

No século XV, o Oriente Médio foi dominado pelos turcos, que estabeleceram um 
regime feudal-militar. Tal dominação empobreceu a região, uma vez que as rotas comerciais 
foram desviadas para os oceanos pelos impérios mercantilistas europeus, produzindo o 
abandono das rotas terrestres que ligavam o oriente ao ocidente. 

Em razão da notável importância geopolítica dessa região, na segunda metade do 
século XIX, as ascendentes potências europeias em industrialização voltaram-se para lá. Os 
franceses apresentaram-se como “protetores” das minorias cristãs, e os ingleses, das minorias 
judaicas, acirrando as tensões locais. 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Turquia aliou-se à Alemanha, 
acarretando uma aliança entre a Inglaterra e os árabes, liderados pelo Xerife Hussein, que 
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habitavam os desertos na retaguarda turca. Os ingleses prometeram apoio à independência 
das províncias árabes do império turco em troca de auxílio militar das tribos árabes. 

Em 1916, a cidade de Meca foi conquista pelos árabes ao mesmo tempo em que 
Londres e Paris assinavam secretamente os acordos Sykes-Picot, que constituía a repartição do 
Crescente Fértil entre os ingleses e os franceses e a doação da península arábica à família 
Hussein. Os árabes, que esperavam criar uma grande nação que englobava o Crescente Fértil e 
a península, não sabiam disso. Em 1917 os ingleses divulgaram a Declaração Balfour, 
prometendo a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. 

Com o término da guerra, os árabes, frustrados, realizaram inúmeros levantes contra 
essas potências, mas foram derrotados em sua maioria. A Turquia, no entanto, levantou-se 
contra o Sultão e as potências ocidentais, estabelecendo um governo republicano. 

A Síria e o Líbano passaram a ser um Mandato Francês em 1920 e os britânicos, 
através de seus Mandatos, colocaram os irmãos Faiçal e Abdallah, filhos de Hussein, nos tronos 
do Iraque e da Transjordânia, respectivamente. O Egito manifestou-se contra os ingleses, que 
concederam ao país uma independência formal, mantendo sua presença econômica no país e 
militar no canal de Suez e no porto de Alexandria.  

Na península arábica, o Xerife Hussein, aliado dos ingleses, foi derrotado 
militarmente por seu rival, Ibn Saud, que criou, em 1932, um reino denominado de Arábia 
Saudita. Esta foi o primeiro território da região a aliar-se aos Estados Unidos e a permitir a 
instalação de suas empresas petrolíferas. 

No período da Segunda Guerra Mundial, os nacionalistas antibritânicos viram, na 
Alemanha nazista, um aliado tático virtual, como ocorreu no levante de 1941, no Iraque. 
Contudo, os britânicos agiram com rapidez e o Iraque foi controlado. O governo do Irã (que 
mudara o nome de Pérsia para identificar o país como “ariano”), simpatizante do Eixo, foi 
derrubado, e a Síria e o Líbano, controlados pelo governo fascista francês, foram conquistados. 

 
1.2. Questão territorial Israel x Palestina 

 
Desde o século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, os judeus começaram a 

conquistar igualdade política na Europa ocidental. Entretanto, na segunda metade do século 
XIX, com o nacionalismo na Europa oriental, passaram a ser perseguidos. A reação judaica foi 
elaborar seu próprio nacionalismo, o sionismo, propondo a colonização da Palestina, embora 
outras áreas tenham sido cogitadas. 

A partir do final do século XIX iniciara-se um limitado fluxo migratório de judeus para 
a região. Na Palestina, a Agência Judaica comprava terras para a colonização, levando os 
camponeses a abandonarem suas terras. 

Desde o início do século XX, a hostilidade entre os árabes da Palestina e os judeus 
que chegavam à região manifestava-se de forma progressiva. A situação da Palestina agravou-
se ainda mais em decorrência de negociações e acordos contraditórios, entre os principais, o 
Acordo Sykes-Picot, de 1915, e a Declaração Balfour, de 1917. 

No início dos anos 20, a situação da Palestina baseava-se em três elementos: 
enquanto que o acordo anglo-francês se propunha a deixar a Palestina sob Mandato Britânico, 
os árabes, por seu lado, esperavam sua independência, enquanto os judeus desejavam a 
criação de seu prometido lar na região, criando instituições próprias, constituindo quase um 
Estado.  

Nas décadas de 20 e 30, a questão palestina agravou-se em virtude da progressiva 
imigração dos judeus para a região, que contribuiu para o grande levante palestino de 1936-
39. Estes, sem uma liderança que os representasse e sujeitos à posição ambígua das 
autoridades britânicas, acabaram derrotados.  

Com a Segunda Guerra Mundial e a perseguição de Hitler aos judeus, a entrada em 
massa destes na Palestina aumentaram. Neste momento, o movimento sionista passou a 
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priorizar fortemente a constituição de um Estado judeu na região, que foi acelerada pela 
pressão psicológica do Holocausto. Qualquer política voltada contra os judeus ficou bloqueada. 
                   Paralelamente, no contexto da ascensão da Síria, Líbano e Jordânia à 
independência, da fermentação de um novo nacionalismo com aspiração à unidade árabe e da 
fragilidade da presença inglesa, foi constituída no Cairo, em 1945, a Liga dos Estados Árabes. 
Seus Estados-membros fundadores foram Egito, Iraque, Síria, Líbano, Transjordânia, Arábia 
Saudita e Iêmen.  

Não podendo deter a imigração judaica, em 1947, Londres encaminha à ONU a 
questão palestina. Esta elaborou, então, um plano de partilha, pelo qual o território passaria a 
abarcar um Estado judeu, com 14 mil km², e outro árabe-palestino com 11 mil km², que teve 
um resultado favorável na sessão das Nações Unidas. A cidade de Jerusalém seria 
internacionalizada, por ser considerada sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. 

O resultado da votação logo suscitou diferentes reações: enquanto os judeus 
aceitaram o plano da ONU, os árabes o rejeitaram, uma vez que destinava 57% do território 
aos 30% de judeus. Tal ato foi um erro que custou muito caro aos árabes e palestinos.  

Em 1948, os judeus proclamaram o Estado de Israel e as forças dos Estados-
membros da Liga Árabe entraram em guerra contra a nova nação. Apesar de menos 
numerosas, as forças judaicas eram melhor equipadas e treinadas, ao passo que os árabes 
manifestavam complexas divisões. Dessa forma, Israel conquistou parte do território que cabia 
aos palestinos, ficando com 80% de todo território e grande parte dos palestinos foi expulsa ou 
fugiu, criando uma massa de refugiados. Em 1950, a Jordânia anexou o território residual (a 
atual Cisjordânia), enquanto que o Egito anexou a Faixa de Gaza. 

O chefe de governo do Estado de Israel fez um chamamento aos judeus do mundo 
inteiro para se juntarem à estruturação e ao desenvolvimento do novo país. De 1948 a 1951, 
aproximadamente 650 mil novos imigrantes (quase dois milhões até 1956) estabeleceram-se 
em Israel. 

A questão dos refugiados palestinos agravou-se cada vez mais, visto que eles eram 
proibidos de voltar a suas terras, em Israel, e que não se integravam aos países árabes. Assim, 
nascia o Problema Palestino, com gerações criadas e vivendo em campos de refugiados, sendo 
tratadas como moeda de troca pelos governos árabes. 
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Os palestinos começam a se organizar em grupos, dentre os quais merece destaque 
a al-Fatah, que surge entre os anos de 1956 e 1959. De perfil antiimperialista e antissionista, a 
organização liderada por Yasser Arafat visava a criar um Estado palestino laico e 
democratizado. Em janeiro de 1964, em Jerusalém (oriental), o Conselho Nacional Palestino 
reuniu-se pela primeira vez, fundando a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). 

Em 1967, o Egito fecha o Golfo de Akabá aos barcos israelenses, que revidaram com 
uma guerra-relâmpago durante a qual ocupou toda a Península do Sinai (egípcia), a Faixa de 
Gaza (sob administração militar egípcia), a Cisjordânia juntamente com Jerusalém Oriental 
(anexadas pela Jordânia em 1950) e o Planalto do Golã (sírio). Reuniu também a parte de 
Jerusalém recém-ocupada. 

A chamada "Guerra dos Seis Dias" fez mais refugiados. A maioria foi para a Jordânia 
e os restantes foram para o Egito, a Síria e outros países. O Conselho de Segurança da ONU, 
então, aprovou a resolução 242, que ordenou a retirada israelita dos territórios ocupados no 
recente conflito em troca do reconhecimento pelos estados árabes do Estado de Israel, dentro 
das linhas estabelecidas em 1949. Longe de se retirar dos territórios, Israel começou a 
colonizá-los. 

Com a “Guerra dos seis dias”, o povo palestino assumiu novamente seu destino. A 
OLP, que esteve na Jordânia até 1971, foi expulsa, instalando-se então no Líbano. Alguns 
grupos palestinos, que se apelidaram "Setembro Negro", iniciaram uma campanha de 
guerrilha internacional, que teve como algumas ações os desvios de aviões comerciais e o 
atentado contra atletas israelitas que participavam nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. 

Em 1973, na chamada Guerra do Yom Kippur, o Egito e a Síria tentaram, em vão, 
reconquistar militarmente, cada qual, os territórios conquistados por Israel. Em seguida, o 
Conselho de Segurança aprovou a Resolução 338 que reafirmava a validade da Resolução 242 
e apelava para um cessar-fogo. Os combates cessaram três dias mais tarde. 

No mês seguinte, a Liga Árabe declarou a OLP único representante do povo 
palestino. Desde 1970 a assembleia Geral da ONU afirmava regularmente o direito do povo 
palestino à autodeterminação e em 1974, reconheceu aos palestinos o direito à 
independência, concedendo à OLP o estatuto de observador. A ideia da criação do Estado da 
Palestina só em parte do território nacional foi aceita no 13º Conselho Nacional Palestino em 
1977. 
                  Em 1978, foram assinados os acordos de Camp David entre o Egito, Israel e os EUA. 
Israel devolveu o Sinai ao Egito. Paralelamente à retirada do Sinai, que terminou em 1982, 
Israel intensificou a colonização da Cisjordânia e das Colinas de Golã. 

Em 1982, Israel invadiu o Líbano com a intenção declarada de expulsar de lá a OLP. 
Nos termos de um cessar-fogo negociado sob a égide dos EUA, as forças da OLP foram 
evacuadas do Líbano. Foi então que se deram os massacres de Sabra e de Chatila. Forças 
libanesas (aliadas de Israel) entraram nestes campos de refugiados palestinos e mataram 
homens, mulheres e crianças. Os soldados israelitas assistiram aos massacres sem intervir. 

Em 1987, rebentou a primeira Intifada (insurreição) em Gaza e na Cisjordânia contra 
a ocupação. Em 1988, no 19º Conselho Nacional palestino, a OLP proclama o Estado da 
Palestina, aceita as resoluções 181, 242 e 338 do Conselho de Segurança e reafirma a 
condenação do terrorismo. 

Na sequência da chamada "Guerra do Golfo", houve a Conferência Internacional de 
Madrid e as primeiras negociações bilaterais entre Israel e três dos seus vizinhos árabes 
(Jordânia, Síria e Líbano). Os palestinos ainda não tiveram a sua delegação própria, fazendo 
parte da delegação jordaniana. 

Negociações secretas entre israelitas e palestinos tidas em Oslo, entre 1992-1993, 
levaram finalmente ao reconhecimento entre Israel e a OLP. Yasser Arafat e Isaac Rabin 
assinaram em Washington a "Declaração de Princípios", que determinava a entrega de parte 
da Cisjordânia e da Faixa de Gaza aos palestinos no prazo de cinco anos. O exército de Israel 
terminou a retirada das cidades palestinas da Cisjordânia, exceto de Hebron, em 1995. 
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 Em 1999 terminava o período da autonomia palestina previsto na "Declaração de 
Princípios" e nenhum avanço ocorrera. 
Bill Clinton, Yasser Arafat e Ehud Barak 
assinaram, então, o memorando de 
Charm ech-Cheikh, que estipulava a 
entrega à Autoridade Palestina de mais 
13% do território da Cisjordânia, a 
abertura de dois corredores seguros entre 
a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, a 
libertação de mais um grupo de 
prisioneiros palestinos e o começo das 
negociações sobre todas as questões 

ainda em suspenso. Tudo isso ficou letra morta. Seguiram-se, posteriormente, ainda outras 
tentativas de negociações que não apresentaram mudanças significativas. 

Atualmente, há divergências fundamentais entre a Autoridade Palestina e Israel. 
Entre elas, encontra-se a questão dos refugiados. Israel recusa-se a aplicar a Resolução 194, de 
1948, que reconhece aos refugiados o direito de regressarem aos seus lares ou de serem 
indenizados, se assim o preferirem. 

Há também a questão de Jerusalém Oriental, que foi conquistada em 1967, mas que 
a Resolução 242 do Conselho de Segurança ordena devolver. O plano da internacionalização 
de Jerusalém foi abandonado. A Autoridade Palestina aceita ceder a Israel a soberania sobre 
partes de Jerusalém Oriental, nomeadamente o chamado "Muro das Lamentações".  

Outro ponto são os Assentamentos de Colonos. No decurso dos 35 anos de 
ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, Israel criou mais de duas centenas de 
Assentamentos de Colonos. Superpovoada, a Faixa de Gaza é um dos territórios do mundo 
com maior densidade demográfica.  A colonização israelita de Jerusalém Oriental e dos demais 
territórios ocupados foi muitas vezes declarada ilegal pelas instâncias da ONU, que exortaram 
Israel a anular todas as medidas tomadas no sentido da colonização de tais territórios. 

 
2. Direito Internacional e o que constitui um Estado soberano 
 

Os Estados foram os primeiros sujeitos de Direito Internacional, tendo personalidade 
jurídica originária.  

Será utilizado o conceito do internacionalista Hildebrando Accioly para mostrar o 
que constitui um Estado. Nas palavras dele, o Estado é um "agrupamento humano, 
estabelecido permanentemente em um território determinado e sob um governo 
independente" (ACCIOLY, 1998, p. 67). 

Acerca dos elementos que constituem o Estado, é necessário haver uma população 
permanente, um território delimitado, um governo independente e capacidade de relacionar-
se com outros Estados para que haja o reconhecimento desse ente.  

Com a formação do Estado, surge o problema de seu reconhecimento na 
comunidade internacional. Reunidos os elementos que constituem um Estado, o governo da 
nova entidade buscará o seu reconhecimento pelos demais membros da comunidade 
internacional, o que implicará a aplicação ao Estado das normas de direito internacional. No 
passado, o problema do reconhecimento das antigas colônias europeias nas Américas 
representou um ato político-jurídico sumamente importante e foi, na maioria dos casos, 
objeto de prolongadas e difíceis negociações que envolviam as antigas metrópoles e os novos 
Estados. O exemplo do Brasil é típico: proclamada a sua independência em 7 de setembro de 
1822, só obteve o seu reconhecimento pelo Rei de Portugal em 29 de agosto de 1825.  

Reconhecimento significa a decisão do governo de um Estado existente aceitar outra 
entidade como um Estado. Trata-se de um ato jurídico, com consequências jurídicas, mas, na 
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prática, constatam-se considerações políticas que pesam, sobretudo no ato de 
reconhecimento.  

O reconhecimento de novos Estados pode ser expresso ou tácito, mas deve sempre 
indicar claramente a intenção do Estado que o pratica. No primeiro caso, faz objeto de alguma 
declaração explícita, numa nota, num tratado, num decreto. No segundo caso, resulta 
implicitamente de algum ato que torne aparente o tratamento de novo Estado como membro 
da comunidade internacional: é o caso, por exemplo, do início de relações diplomáticas ou o 
da celebração de um tratado com esse Estado.  

A Palestina é detentora dos quatro elementos necessários para que seja reconhecida 
como Estado: tem população permanente, território delimitado, governo independente e 
capacidade de relacionar-se com outros Estados. O governo do território palestino também se 
relaciona com outros Estados, ao ser parte em acordos internacionais e ao receber ajuda 
econômica de determinados países, como a Rússia.  

Em 7 de julho de 1998 a Assembleia Geral adotou a resolução 52/250, que conferia à 
Palestina direitos adicionais e privilégios suplementares, nos quais se incluem o direito de 
participar no debate geral que tem lugar no início de cada sessão da Assembleia Geral, o 
direito de réplica, o direito de coautoria de resoluções e o direito de levantar pontos de ordem 
sobre questões relativas à Palestina e ao Oriente Médio.  

O Brasil soma-se a uma lista de mais países que reconhecem o Estado Palestino, 
entre eles, todos os países árabes, a maioria dos africanos, boa parte dos asiáticos e da Europa 
Oriental.  
 

3. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES NA 66ª ASSEMBLEIA GERAL DA ONU 
 
PALESTINA:  

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), defendeu, em 
seu discurso na Assembleia Geral, o ingresso do Estado Palestino na ONU. Um pouco antes, o 
pedido já havia sido entregue ao secretário-geral, Ban Ki-moon. Abbas reivindica um Estado 
com as fronteiras de 4 de junho de 1967. O líder palestino afirmou que o principal motivo do 
conflito é a colonização judaica nos territórios palestinos. 

 Apesar das 
pressões, os palestinos 
afirmaram que manterão 
sua iniciativa na ONU. A 
única concessão feita foi a 
de que Abbas daria algum 
tempo ao Conselho de 
Segurança para avaliar o 
pedido de adesão plena 
antes de recorrer à 
Assembleia Geral, em que 
poderiam obter o status de 
Estado observador. Os 
palestinos dizem que se viram obrigados a recorrer à ONU por causa da paralisação das 
negociações com Israel, que já dura mais de um ano. 

 
ISRAEL:   

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rebateu Abbas e afirmou que o principal 
entrave para a solução do conflito é a rejeição dos palestinos em reconhecer o Estado judeu.  

Netanyahu disse que só uma negociação direta com Israel pode levar à paz na 
região, e sinalizou que não pretende abandonar a expansão dos assentamentos judaicos da 
Cisjordânia, o que os palestinos dizem ser um prerrequisito para a retomada do diálogo.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/antes-de-ir-a-assembleia-palestinos-darao-tempo-a-conselho-de-seguranca/n1597221684042.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/antes-de-ir-a-assembleia-palestinos-darao-tempo-a-conselho-de-seguranca/n1597221684042.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/antes-de-ir-a-assembleia-palestinos-darao-tempo-a-conselho-de-seguranca/n1597221684042.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/antes-de-ir-a-assembleia-palestinos-darao-tempo-a-conselho-de-seguranca/n1597221684042.html
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Ele também repetiu o apelo para que os palestinos reconheçam o caráter judaico de 
Israel. Os palestinos temem que isso inviabilize o eventual retorno de refugiados palestinos ao 
território israelense.  
 
O QUARTETO PARA O ORIENTE MÉDIO:  

O Quarteto (Nações Unidas, União Europeia, Estados Unidos e Rússia) pede a 
israelenses e palestinos que apresentem propostas completas dentro de três meses sobre a 
segurança e o território e que façam progressos significativos no prazo de seis meses. A ideia, 
segundo o grupo, é obter um acordo final antes do fim de 2012.  

 
ESTADOS UNIDOS:   

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou para que a ANP desista de 
pedir o reconhecimento de seu Estado pela ONU. Ele afirmou que "não há atalhos para a paz", 
a qual só se tornará realidade por meio de negociações. "A paz não pode ser alcançada por 
declarações e resoluções das Nações Unidas", "chegar até a paz é algo trabalhoso. Não há 
atalhos." 
  
FRANÇA:   

Nicolas Sarkozy propôs que a ONU conceda aos palestinos o status de Estado 
observador, enquanto se estabelece um mapa para a paz dentro de um ano. Atualmente, a 
presença da Palestina na ONU se dá através do status de Entidade observadora não membro. 
A proposta do presidente francês é de um acordo sobre fronteiras e segurança em seis meses 
e um acordo definitivo selado em um ano.  

Sarkozy advertiu também que o veto do Conselho de Segurança da ONU pode 
deflagrar um novo ciclo de violência no Oriente Médio. A ANP afirmou que a elevação de seu 
status de entidade para Estado observador não membro seria uma alternativa ao veto do 
Conselho. Essa nova classificação permitiria que os palestinos se tornassem membros de 
organizações como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 
ou do Tribunal Penal Internacional (TPI).  

 
BRASIL:   

Em seu discurso inaugural, Dilma afirmou que chegara o momento para a adesão de 
um Estado palestino como membro pleno da ONU. A presidente afirmou que o Brasil já 
reconhece o Estado palestino com as fronteiras estabelecidas antes de 1967. Dilma afirmou 
que esse reconhecimento ajudará a obter "uma paz duradoura no Oriente Médio", e que 
"apenas uma Palestina livre e soberana" poderá atender aos pedidos de Israel por segurança.  

 
ALEMANHA:   

O Ministro das relações exteriores, Guido Westerwelle, defendeu a posição alemã de 
uma solução de dois Estados no conflito entre israelenses e palestinos. “A paz entre Israel e a 
Palestina é possível. Dois Estados pacíficos são possíveis”. “Mas o caminho para isso só será 
atingido através de negociação e é por isso que apelo aos seus respectivos chefes para que 
aproveitem as recentes oportunidades”.1 

 
CHINA:   

O ministro de Relações Exteriores chinês, Yang Jiechi, expressou o apoio da China ao 
reconhecimento da Palestina como Estado na ONU. "Apoiamos os esforços para conseguir 
uma solução de dois Estados, através da negociação política, assim como o estabelecimento, 

                                                           
1
 Disponível em: 

<http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/__pr/DZBrasilia__Artigos/09__2011/270911__red
ewesterwelle.html>. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/em-desafio-a-eua-e-israel-palestinos-tentarao-adesao-total-a-onu/n1597213676134.html
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/__pr/DZBrasilia__Artigos/09__2011/270911__redewesterwelle.html
http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/__pr/DZBrasilia__Artigos/09__2011/270911__redewesterwelle.html
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sobre a base das fronteiras de 1967, de um Estado palestino independente que desfrute de 
total soberania com Jerusalém Oriental como capital".2 

  
REINO UNIDO:   

O Primeiro-Ministro, David Cameron, afirmou que os novos tempos são um desafio 
para israelenses e palestinos. Ele disse que as partes devem sentar-se à mesa das negociações 
e "estabelecer uma paz duradoura". Sua posição é de abstenção.  
 
RÚSSIA:   

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vitali Churkin, anunciou que seu país 
apoiará o pedido de adesão de um Estado Palestino à ONU.  

 
UNIÃO EUROPEIA:   

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que reconhece a legitimidade do 
pedido da Palestina e pediu aos membros da UE que defendam a demanda apresentada pelo 
presidente da ANP. De acordo com a Eurocâmara, é "inquestionável" o direito dos palestinos a 
sua autodeterminação e a um Estado próprio, "como é o direito da existência do Estado de 
Israel dentro de fronteiras seguras".  

"Reafirmamos nosso compromisso por uma solução que contemple dois Estados, um 
Estado de Israel e outro Estado independente da Palestina, vivendo lado a lado, com todas as 
garantias de paz e segurança", afirmou o presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek. 

O documento, aprovado por ampla maioria, reitera seu apoio à solução de dois 
Estados com base nas fronteiras de 1967 e com Jerusalém como capital de ambos, indicando 
ainda que as negociações diretas entre as partes envolvidas deveriam retornar imediatamente. 
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2
 Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI268143-16367,00-
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http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI268143-16367,00-CHINA+REIVINDICA+PROTAGONISMO+DO+G+NA+GOVERNANCA+GLOBAL.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI268143-16367,00-CHINA+REIVINDICA+PROTAGONISMO+DO+G+NA+GOVERNANCA+GLOBAL.html


70 
 

 
CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS  

CSNU 
A Resolução 1973: a intervenção na Líbia.  

 
 

Guilherme Carlos da Costa 
Marina Durigon Bordignon 

Marina Pruner Willrich 

 

1. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

Fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo, abalado seriamente por tal evento, 
inspirado por ideais de paz e universalismo, e com temor de que novos conflitos internacionais 
voltassem a ocorrer, busca soluções para conter os conflitos, fossem eles armados ou não, 
entre dois países pequenos ou entre grandes blocos de países. É nesse contexto, e dentro 
dessa filosofia, que é estabelecida a Liga ou Sociedade das Nações, embasada nos 14 pontos 
do presidente norte-americano Woodrow Wilson, a qual surge como uma proposta de 
manutenção e administração da paz através de um sistema de segurança coletiva, ou seja, de 
dissuadir qualquer tentativa de agressão de um Estado a outro, tendo em vista que haveria 
uma resposta coletiva dos outros Estados ao país agressor.  

Dentre os órgãos da Liga, destaca-se o Conselho da Liga. O Conselho atuava como um 
tipo de poder executivo dirigindo os assuntos da Assembleia da Liga. Começou com quatro 
membros permanentes:  Inglaterra,  França, Itália, Japão; e quatro membros não permanentes, 
que eram eleitos pela Assembleia por um período de três anos. Os primeiros membros não 
permanentes foram  Bélgica, Brasil, Grécia e Espanha.  Os Estados Unidos seriam o quinto 
membro permanente, mas o  Senado dos Estados Unidos manifestou-se contra a  ratificação 
do  Tratado de Versalhes, impedindo, assim, a participação estadunidense na Liga. A  
Alemanha promoveu a sua entrada em 1926, tornando-se o quinto membro permanente do 
Conselho, e fazendo com que o órgão atingisse um total de quinze membros. Mais tarde, 
depois de Alemanha e Japão deixarem a Liga, o número de assentos não permanentes foi 
aumentado de nove para onze.  

O Conselho reunia-se, em média, cinco vezes por ano, e ainda em sessões 
extraordinárias quando necessário. No total, 107 sessões públicas foram realizadas entre  1920 
e  1939 (UNOG, 2010). No entanto, a organização internacional não prosperou e perdeu força 
quando os países começaram a deixar de fazer parte dela, começando pela Alemanha e Japão, 
que buscavam maior representatividade global, resultando posteriormente na Segunda Guerra 
Mundial em 1945. 

A despeito do fracasso da Liga, parte de seus ideais e instituições foram mantidas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ratifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalhes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
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quando da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1945, pela Carta de 
São Francisco nos Estados Unidos. Enunciados na sua Carta, os ideais de paz e de progresso 
social e econômico mantiveram-se como objetivos fundamentais da nova organização 
mundial. 

O Conselho da Liga das Nações foi transformado no Conselho de Segurança da ONU 
(UNSC), composto pelos cinco grandes vencedores da 2º Guerra Mundial enquanto membros 
permanentes e outros dez países como membros não permanentes. Os cinco membros 
permanentes - China, França, Reino Unido, Rússia (no lugar da antiga URSS) e os EUA - também 
receberam o poder de veto, o que significa que as decisões tomadas pelo Conselho de 
Segurança podem ser bloqueadas por qualquer um desses membros. Isto é importante, em 
primeiro lugar, porque o Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão responsável por 
garantir a paz, e, por outro, porque é o único órgão cujas decisões são vinculativas, ou seja, 
obrigatórias para todos os Estados-Membros da ONU. Com relação aos membros não 
permanentes, ressalta-se que seu mandato é de dois anos, sendo metade desse contingente 
não permanente substituída a cada ano. Além disso, destaca-se que, entre as 10 vagas, é 
necessário que haja uma distribuição continental dessas vagas de modo que todas as regiões 
se vejam, de alguma forma, representadas no conselho. 

O Conselho de Segurança tem a responsabilidade primária, nos termos da Carta, para 
a manutenção da paz e da segurança internacionais. É organizado de modo a ser capaz de 
funcionar continuamente, e um representante de cada um dos seus membros deve estar 
presente em todos os momentos na sede das Nações Unidas. Em 31 de janeiro de 1992, a 
primeira Reunião de Cúpula do Conselho foi convocada na sede em Nova Iorque, com a 
participação de Chefes de Estado e de Governo de 13 de seus 15 membros e pelos ministros 
dos Negócios Estrangeiros dos dois restantes.  

O Conselho pode se reunir em local diferente da sede. Em 1972, realizou-se uma 
sessão em Adis Abeba, na Etiópia, e no ano seguinte, na Cidade do Panamá, Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto: Bruno Valim Magalhães                 . 

 

Conforme a Carta da ONU, quando uma queixa relativa a uma ameaça para a paz é 
submetida, a primeira ação do Conselho é normalmente recomendar aos Estados envolvidos 
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tentar chegar a um acordo por meios pacíficos. Em alguns casos, o 
Conselho se compromete a investigação e mediação. Pode nomear 
representantes especiais ou pedir ao Secretário Geral para fazê-lo 
ou usar seus poderes.  

Quando uma disputa conduz à guerra, a primeira 
preocupação do Conselho é terminá-la o mais rapidamente possível. 
Em muitas ocasiões, o Conselho emitiu ordens de cessar-fogo, o que 
tem sido fundamental na prevenção de hostilidades maiores. Ele 
também envia os Capacetes Azuis das Nações Unidas (o “exército” 
da ONU) como força de paz para ajudar a reduzir as tensões em 
áreas com problemas a fim de criar condições de serenidade em que 
soluções pacíficas possam ser procuradas. O Conselho pode decidir 

sobre medidas de execução, como as sanções econômicas (como embargos comerciais) ou 
ação militar coletiva (sanções militares). 

Um Estado-membro, contra o qual a execução de ação preventiva foi tomada pelo 
Conselho de Segurança, poderá ser suspenso do exercício dos direitos e privilégios de membro 
pela Assembleia Geral, sob recomendação do Conselho de Segurança. Um Estado-membro que 
tenha violado persistentemente os princípios da Carta poderá ser expulso da Organização das 
Nações Unidas pela Assembleia sob recomendação do Conselho. 

Um Estado que seja membro das Nações Unidas, mas não do Conselho de Segurança 
poderá participar, sem direito a voto, nas suas deliberações, quando o Conselho considera que 
os interesses deste país sejam afetados. Ambos os membros das Nações Unidas e não 
membros, se eles forem partes de um litígio a ser analisado pelo Conselho, são convidados a 
participar, sem direito a voto, do Conselho de Debates, então o Conselho estabelece as 
condições para a participação de um não Estado-membro. 

A Presidência do Conselho é de rotatividade mensal, de acordo com a listagem em 
ordem alfabética em inglês dos seus Estados-membros. 

 

2. HISTÓRICO DO CASO 

A revolta líbia tem raízes em fatos ocorridos desde meados do século XX. Em 1951 é 
declarada a independência do país, até então sob domínio britânico e francês. Alguns anos 
mais tarde, no final da década de 1950, são descobertas grandes reservas de petróleo no país, 
que era até então um dos mais pobres do continente africano. 

Em 1969, Muammar Kadafi lidera um Golpe de Estado que depõe a monarquia e 
instaura uma ditadura militar, fundamentada no islamismo e em um discurso árabe de 
integração regional.  O país torna-se a República Popular da Líbia, e o então Coronel Kadafi 
inicia a nacionalização de grande parte das atividades econômicas na Líbia, inclusive a extração 
de petróleo. 

Ao longo do regime Kadafi, são reportadas diversas violações aos direitos humanos. No 
início da década de 1980, o líder líbio é acusado de patrocinar atentados terroristas no Oriente 
Médio ao apoiar grupos como a Frente de Libertação Palestina e o Exército Republicano 
Irlandês (IRA).  Ocorre um agravamento das relações do país com os Estados Unidos, que passa 
a considerar a Líbia um país inimigo. As relações diplomáticas só seriam reatadas entre os dois 
países no governo de George W. Bush, em 2006, após a entrada de empresas petrolíferas 
norte-americanas no país e a cooperação do governo líbio com informações sobre a Al Qaeda 
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após os atentados de 11 de setembro de 2001. A Líbia conta no total com quatro participações 
no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente, sendo elas nos anos 1976, 
1977, 2008 e 2009. Em 2008, o país assume pela primeira vez a presidência rotativa do 
Conselho, durante o período de um mês.  

A Líbia vinha enfrentando sérios problemas econômicos nos últimos anos, entre os 
quais o aumento do preço dos alimentos, altas taxas de desemprego e cerca de um terço de 
sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, conforme notícia divulgada pela emissora 
britânica BBC. Esse contraste entre a pobreza da população e a riqueza de um país produtor e 
exportador de petróleo seria um dos fatores causadores de convulsões sociais.  

O governo de Kadafi era constantemente acusado de corrupção, principalmente a 
partir do vazamento de telegramas oficiais do governo norte-americano por parte do site 
Wikileaks. Índices de mensuração de percepção de 
corrupção aceitos internacionalmente, como o CPI 
(Corruption Perception Index), divulgados pela 
organização Transparency International, demonstravam 
que o país possuía um dos mais altos índices da região. 
As empresas atuantes no país viviam em clima de 
instabilidade e precisavam pagar propinas ao governo 
para conseguir se manter funcionando, caracterizando 
uma “cleptocracia”(em sua tradução literal do grego 
“Estado governado por ladrões”).  

Em outubro de 2009, inicia-se a chamada 
“Primavera Árabe”, marcada pelas eleições 
democráticas ocorridas na Tunísia, após longos anos de 
regime autoritário. Com reflexos em vários países 
árabes, como o Egito, onde derrubou o presidente 
Hosni Mubarak, que estava no poder há mais de 30 
anos, chegou à Líbia, difundida principalmente por meio 
das redes sociais. No dia 15 de fevereiro de 2011, iniciam-se protestos contra o governo líbio 

em Benghzi, após a prisão do advogado e ativista pelos direitos 
humanos Fathi Terbil.  

Nas primeiras manifestações contra o governo Kadafi, os 
manifestantes acabaram sendo duramente reprimidos pelo 
governo líbio, que fez uso inclusive de helicópteros para atirar 
contra eles. O governo tenta impor ainda um blackout de 
informações, como tentativa de pôr fim aos protestos, 
restringindo o principal meio de organização dos manifestantes. O 
resultado das ações do governo líbio e o clima generalizado de 
insegurança vão desencadear uma evacuação em massa de 
refugiados para países vizinhos.  

No dia 26 de fevereiro de 2011, o Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU), através da Resolução 1970, condena publicamente o uso da força contra os civis 
na Líbia por parte das forças governamentais. No dia seguinte, cria-se o Conselho Nacional de 
Transição (CNT), organização que dava continuidade às manifestações anti-Kadafi. Em 
setembro, o CNT passa a ser reconhecido como o governo legítimo do país pela França e 
posteriormente por outros países.      Em 17 de março de 
2011, é aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU a Resolução 1973, a qual autoriza o 
estabelecimento de uma zona antiaérea na Líbia. A partir de então, as tropas aéreas francesas 
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iniciam a intervenção militar no país e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
anuncia o controle dessa zona antiaérea. 

A atuação da OTAN durante a intervenção da Líbia passou por muitas contestações, 
principalmente pelos países membros dos BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, China, 
Índia e África do Sul, países que se destacam no cenário internacional por suas economias em 
desenvolvimento). No dia 30 de abril, aviões da OTAN destroem a casa do filho mais novo de 
Kadafi. Na operação, o filho e três netos de Kadafi são mortos, pondo em xeque a legitimidade 
da operação, e alguns países passam a temer que a atuação da organização teria ido além dos 
limites estabelecidos pela Resolução 1973, do Conselho de Segurança, que autoriza os Estados-
membros a tomarem medidas necessárias para proteger os civis na Líbia, impedindo o 
fornecimento de armas e materiais afins, bem como de qualquer assistência militar ou 
fornecimento de mercenários armados à Líbia, conforme a Resolução 1970.  

Simultaneamente à atuação internacional na Líbia, os grupos rebeldes anti-Kadafi, que 
também são acusados de massacrarem apoiadores do ditador, sediados em Benghazi, iniciam 
uma ofensiva para tomar Trípoli, a capital do país, ainda sob domínio de Kadafi. Ao longo da 
ofensiva, cidades de importância estratégica foram alvo da ocupação pelas tropas rebeldes, 
entre elas Sirte, cidade natal de Kadafi e importante posto defensivo de Trípoli. As tropas dos 
rebeldes que, apesar da ajuda da OTAN - a qual, segundo críticos da intervenção, deu “carta 
branca” aos rebeldes e até ofereceu armamentos -, não conseguem evitar o domínio algumas 
das cidades importantes pelas forças pró-Kadafi.  

Em junho de 2011, percebe-se um cenário de enfraquecimento das forças de Kadafi. O 
Conselho Nacional de Transição recebeu ajuda militar e humanitária de diversos países, entre 
os quais Estados Unidos, Turquia, Grã-Bretanha e França, conforme dados divulgados pela 
emissora BBC. O CNT afirma, em setembro do mesmo ano, que dentro de oito meses o país 
realizará eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte e dentro de vinte meses haverá 
eleições para presidente. Além disso, o CNT foi o representante líbio na Assembleia Geral da 
ONU em setembro de 2011.  

3. POSICIONAMENTO E PROPOSTAS DOS PAÍSES 

Cabe ao Conselho de Segurança, como expresso na Carta da ONU, decidir se as 
divergências entre os militantes de Kadafi e o movimento de oposição representam uma 
ameaça à manutenção da paz e à segurança internacional. O Artigo 34º da Carta permite que o 
órgão investigue qualquer controvérsia ou ação suscetível a provocar disparidade entre as 
Nações a fim de determinar seu grau de relevância.  Caso não seja possível evitar o conflito 
entre os Estados, também é função do Conselho tentar efetivar o cessar-fogo imediato, 
propondo diretrizes para tal e impondo aos seus membros a adoção de sanções de modo a 
tentar deter a conflito sem o uso da força. 

No dia 25 de fevereiro de 
2011, o Conselho de Segurança 
da ONU reuniu-se pela primeira 
vez para tratar da questão da 
Líbia. Ao longo do ano de 2011, os 
países membros realizaram cerca 
de 20 reuniões com o intuito de 
abordar o tema dos conflitos no 
norte da África e, de igual modo, 
para discutir possíveis soluções 
para o caso. A primeira reunião, 
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assim como as seguintes, contou com todos os membros do Conselho - o que demonstra o 
consenso por parte das Nações quanto à gravidade do problema. Além dos cinco permanentes 
(Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido), estiveram presentes Alemanha, África 
do Sul, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Colômbia, Gabão, Índia, Líbano, Nigéria e Portugal. O 
representante da Líbia na ONU, Mr. Shalgham, também foi convidado a participar em razão do 
seu grau de envolvimento no conflito (UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

Expressando forte preocupação com a situação na Líbia, os Estados membros do 
Conselho de Segurança aprovaram, por unanimidade, a Resolução 1970 (2011). No 
documento, constava a posição do órgão perante o conflito e seus objetivos para com a 
melhora do cenário. Todos os membros condenam o uso da força contra os civis e enfatizam a 
necessidade do término imediato das atrocidades em prol da população. Além disso, a 
Resolução reafirma a responsabilidade das autoridades líbias de zelar pelo bem-estar do povo, 
facilitando a partida daqueles que querem deixar o país e garantindo a entrada de 
suprimentos médicos e assistentes humanitários. A aprovação unânime significou que o 
Conselho como um todo passaria a adotar as medidas expostas na Resolução 1970, 
principalmente as referentes ao embargo de armas, congelamento de bens, proibição de 
viagens e ajuda humanitária, além de manter a Líbia sob constante observação.  

No entanto, com o passar do tempo, percebeu-se que a situação estava se 
deteriorando. A violência aumentou, a repressão tornou-se mais intensa e a mensagem que a 
comunidade internacional tentou passar não obteve os efeitos esperados. Dentro desse 
contexto, a França, o Líbano e o Reino Unido sugeriram uma proposta de resolução que 
posteriormente seria aprovada como a Resolução 1973. Os países argumentavam que se fazia 
necessária a adesão de uma nova resolução com medidas mais efetivas para garantir de fato 
que as leis prevalecessem à força, a democracia se colocasse acima da ditadura e a liberdade 
fosse preferível à opressão.  O texto da resolução exige um cessar-fogo imediato e autoriza a 
comunidade internacional a estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia e a usar 
todos os meios necessários para proteger os civis, exceto a ocupação estrangeira. 

Então, em março de 2011, os membros aprovaram – não por unanimidade (Alemanha, 
Brasil, Índia, China e Rússia abstiveram-se) – a Resolução 1973 (2011). Tendo em vista a 
incapacidade das autoridades líbias de cumprir com a resolução antiga, o novo documento 
deixa claro que os agressores estarão sujeitos ao julgamento da Corte Internacional de Justiça 
e não mais às instâncias domésticas. A Resolução 1973 também autoriza os membros do 
Conselho – que tiverem previamente informado o Secretário Geral – a agir juntamente com 
outras organizações tomando medidas para proteger os civis e as áreas por eles povoadas. De 
mesmo modo, a nova resolução dá liberdade aos membros para que estes reforcem as 
medidas para o embargo de armas, proibição de viagens e congelamento de bens. Os Estados 
do Conselho poderiam até inspecionar o território líbio se achassem necessário. 

Os principais pontos da Resolução 1973 (2011) são: 

 O imediato cessar-fogo;  

 Fim completo da violência, ataques e abuso de civis; 

 Zona de exclusão aérea; 

 Embargo de armas e ações contra os mercenários; 

 Proibição a todos os voos de aeronaves líbias; 

 Congelamento de bens líbios; 
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 Autorização para utilizar todos os meios necessários para proteger civis, exceto 
ocupação estrangeira; 

 

Líbia  

Mr. Shalgham expõe aos membros do Conselho o desejo do povo líbio, que clama por 
democracia, progresso, liberdade e por seus direitos. O representante da Líbia salienta a 
postura autoritária de Muammar Al-Qadhafi (Kadafi, em português) e suas ameaças de morte 
àqueles que não se sujeitarem às suas regras e ao seu governo. Em seu discurso na 1ª reunião, 
alega que o povo líbio, apesar de temeroso, permanece unido e permanecerá unido com o 
objetivo de tirar Kadafi do poder. 

 

“Mesmo com medo, a Líbia está unida. A Líbia 
permanecerá unida. A Líbia ainda será um Estado 
progressivo. Mas eu digo ao meu irmão Al-Qadhafi: deixe 
os líbios em paz. [...] Por favor, Nações Unidas, salvem a 
Líbia. Digam não ao derramamento de sangue. Digam 
não à morte de inocentes. Nós queremos uma resolução 
rápida, decisiva e corajosa”. (Mr. Abdurrahman 
Mohamed Shalgham, em reunião do Conselho de 
Segurança do dia 25 de fevereiro de 2011.) 

 

Em seus discursos, o representante líbio manteve a postura de apelo e de gratidão 
pela mobilização dos demais membros das Nações Unidas. Agradece, principalmente, a adoção 
da Resolução 1970 (2011) e da Resolução 1973 (2011). Às forças armadas da Líbia, Mr. 
Shalgham faz um pedido: devem juntar-se ao povo líbio imediatamente, renunciar ao seu 
apoio a Kadafi e desvincular-se dos crimes e assassinatos. Argumenta que não existe nenhum 
vínculo sentimental entre o líder criminoso e seus seguidores. O primeiro abandonará os 
segundos no momento que lhe for conveniente.  

O povo da Líbia, segundo seu representante, é conhecido pela sua tolerância. O mais 
importante nesse momento é levar o regime ditatorial ao seu fim. Alega que o povo líbio não 
está agindo, e não vai agir, por vingança. Portanto, Mr. Shalgham pede aos membros para que 
continuem os esforços visando a desapossar Kadafi e acabar com o seu regime. 

(UNSC, 6491st Meeting, 2011) 

 

Reino Unido 

 A delegação do Reino Unido, representada por Sir Grant, demonstra empatia pela 
situação na Líbia e satisfação pela adoção das resoluções. O país britânico, na posição de um 
dos introdutores de ambas as propostas, ressalta a necessidade de aplicação das medidas ali 
contidas por causa da gravidade da questão.  

 Na visão britânica, a violência acompanhada de mais violência por parte do governo de 
Kadafi é completamente inaceitável e deve ser profundamente condenada. As resoluções 
contêm medidas que resultarão no completo e imediato fim dos atos violentos e da repressão, 
assim como na reafirmação dos direitos humanos do povo líbio e do direito internacional como 
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um todo. Acreditam que o efeito das sanções será positivo para o povo líbio e para a 
comunidade internacional em geral. 

(UNSC, 6491st Meeting, 2011) 

 

China 

 A China mostra-se profundamente preocupada com a turbulenta situação da Líbia. 
Para o representando chinês, é de grande urgência colocar um fim na violência para evitar 
maior derramamento de sangue e mortes civis. Mr. Li Baodong reafirma a importância da 
adoção das resoluções visando a restaurar a estabilidade e a ordem por meio de ações 
imediatas. Além disso, reitera a importância de que os atos sejam conduzidos de maneira 
pacífica, através do diálogo. No entanto, não acredita que o uso de “todos os meios 
necessários”, como explicitado no parágrafo 4 da Resolução 1973, seja aplicável a essa 
situação. Não querendo menosprezar o conflito nem ir contra ao interesse de outras potências 
e Estados, o representante da China absteve-se da votação.  

(UNSC, 6498th Meeting, 2011) 

 

Rússia 

 A Federação Russa expressou seu apoio ao Conselho de Segurança na adoção da 
Resolução 1970 (2011) em virtude da gravidade da situação na Líbia. Porém, absteve-se da 
votação da Resolução 1973 (2011). Na voz de Mr. Churkin, a Rússia condena o uso de força 
militar contra os protestos pacíficos e, igualmente quaisquer tipos de manifestações violentas. 

 O governo russo estimula as autoridades líbias a cumprir com as demandas da 
comunidade internacional, incluindo as da Liga de Estados Árabes e as da União Africana, que 
recebem o total apoio do Conselho de Segurança. Faz-se necessária a aplicação de sanções 
com o intuito de prevenir uma guerra civil de grande escala e de preservar a união da Líbia, sua 
soberania e sua integridade territorial. De igual modo, deve ser assegurada a segurança de 
estrangeiros habitando na Líbia, incluindo os cidadãos russos, e boas condições para 
retornarem à pátria, caso necessário. Também concordam que o estabelecimento de um novo 
cenário na Líbia só pode ser feito por meios políticos.  

(UNSC, 6498st Meeting, 2011) 

 

Estados Unidos da América 

 A delegação estadunidense considera a adoção das 
resoluções um aviso direto ao governo líbio: devem parar com 
os homicídios. A comunidade internacional não vai tolerar 
nenhum tipo de violência por parte das forças armadas de 
Kadafi contra o povo líbio. Juntamente com a grande parte dos 
demais membros do Conselho de Segurança, os EUA 
concordam que sanções devam ser aplicadas e que infratores 
dos direitos humanos devam ser enviados à Corte 
Internacional de Justiça. 
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 Mrs. DiCarlo, citando o presidente Barack Obama, alega que, quando a única maneira 
que um líder tem de se manter no poder é através de massiva violência contra seu próprio 
povo, este perde completamente a legitimidade de governar e precisa fazer o que é melhor 
para o seu país: renunciando ao cargo. Os protestos na Líbia têm sido conduzidos pelos 
próprios líbios e isso mostra a habilidade das pessoas de modelar e lutar pelo seu futuro 
(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

“O Conselho de Segurança, na aprovação das resoluções, defende os direitos universais do povo da Líbia 
e esses direitos não são negociáveis.” (Mrs. DiCarlo, em reunião do Conselho de Segurança da ONU). 

França 

 A França, representada por Mr. Araud, expressa sua satisfação na adoção das 
resoluções 1970 e 1973, que significam o comprometimento do Conselho de responder aos 
apelos do representante líbio. Em face dos crimes contra a humanidade que estão sendo 
cometidos na Líbia, impunidade não é uma opção. Os pontos das resoluções adotadas fazem 
lembrar a responsabilidade dos Estados de proteger suas próprias populações e a obrigação da 
comunidade internacional de intervir quando o governo falhar com os seus compromissos. 

 A delegação francesa expõe seu desejo que de os partidos do regime líbio ouçam a 
mensagem que a comunidade internacional está tentando passar e que acabem com a 
violência inaceitável cometida contra seu próprio povo, que tem direito a democracia, a 
liberdade e a justiça. 

(UNSC, 6491st Meeting, 2011) 

 

Alemanha 

 A Alemanha acredita que a adoção da Resolução 1970 representa uma forte e clara 
mensagem enviada a todos os partidários e seguidores de Kadafi e, de igual modo, à 
comunidade internacional. Uma mensagem que diz que os membros das Nações Unidas não 
tolerarão a sistemática violação de direitos humanos, como tem ocorrido no regime líbio. O 
representante alemão, Mr. Wittig, enfatiza a importância de tais medidas, pois retrata o dever 
da comunidade internacional perante o povo líbio.  

 A delegação alemã declara que considerou a opção do uso da força – com suas 
implicações e suas limitações -, mas vê riscos que não precisam ser tomados. A atuação militar 
pode resultar em um aumento significativo no número de mortes e, se as medidas se 
tornassem ineficazes, o resultado seria pior. Por isso, a Alemanha decide abster-se da votação 
para a Resolução 1973.  

(UNSC, 6498st Meeting, 2011) 

África do Sul 

 O governo sul-africano, na voz de Mr. Sangqu, expressa sua contínua e profunda 
preocupação com a deterioração da situação da Líbia, que resultou em inúmeras atrocidades e 
incomensuráveis perdas. Manda uma mensagem ao povo líbio, alegando que a África do Sul se 
encontra disposta a ajudá-los e a acolhê-los.  

 O comovente apelo do representante líbio por uma ‘resolução rápida, decisiva e 
corajosa’ a fim de impedir mais mortes de pessoas inocentes teve resposta imediata por meio 
da adoção da Resolução 1970 (2011) e 1973 (2011). Os sul-africanos acreditam que tais 
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medidas complementam as decisões do Conselho de Paz e Segurança da União Africana 
(African Union Peace and Security Council), que condenaram veementemente a discriminação 
e o uso excessivo de forças armadas contra manifestantes pacíficos, contrariando todos os 
princípios dos Direitos Humanos. 

 Mr. Sangqu reitera a necessidade de que as medidas tomadas pelo Conselho de 
Segurança estejam focadas em achar uma solução política e, não, militar. É por esse motivo 
que a África do Sul acredita que as resoluções devam ser efetivamente implementadas de 
modo a assegurar a proteção dos civis e a ajuda humanitária àqueles que desesperadamente 
dela precisam.  

(UNSC, 6491st Meeting, 2011) 

 

 

Bósnia e Herzegovina 

 A Bósnia e Herzegovina acredita que se chegou ao ponto no qual o tempo é a principal 
variável e ser considerada. Ms. Čolaković reitera aos presentes que, enquanto a reunião está 
acontecendo, vidas líbias estão sendo ameaças ou até mesmo tiradas. O país acredita que o 
nível de violência contra os cidadãos líbios chegou a um nível inaceitável, de modo que deve 
ser condenado e punido. 

 Ms. Čolaković expressa a empatia e compaixão do seu país às famílias cujos membros 
tiveram seus direitos duramente violados ou que faleceram em decorrência dos conflitos e da 
repressão. O diálogo entre as partes tende a gerar melhores resultados para as demandas da 
população. 

 Além disso, a Bósnia e 
Herzegovina manifesta sua 
preocupação em relação à 
questão dos refugiados, fazendo 
outro apelo às autoridades líbias 
para possibilitarem a presença de 
missões humanitárias, que trarão 
remédios e produtos de 
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necessidade básica para os cidadãos.  

(UNSC, 6491st Meeting, 2011) 

Brasil 

 Sra. Viotti, representante brasileira, demonstra a indignação do Brasil perante a 
dramática situação na Líbia. O grau de violência contra a população civil encontra-se 
completamente inaceitável. O governo do Brasil tem publicamente e firmemente condenado 
tais atos, o uso da violência, e tem invocado as autoridades da Líbia a tomarem medidas em 
prol da proteção dos direitos de livre expressão da sua população, assim como a proporem 
uma solução para a crise por meio do diálogo. 

 As resoluções aprovadas, em conformidade com as propostas da Liga de Estados 
Árabes e da União Africana, devem ser efetivamente aplicadas de forma a garantir a segurança 
não só do povo líbio, como também de tantas outras nacionalidades que ali se encontram. O 
Brasil espera que as resoluções possam de fato contribuir com o fim da violência e da 
repressão para que, então, a Líbia possa encontrar uma solução para a crise através do diálogo 
e da reconciliação. 

 Em explicação da abstenção brasileira na votação da Resolução 1973, a Embaixadora 
Maria Luisa Viotti, afirmou: 

“Nosso voto de hoje não deve de maneira alguma ser interpretado como 
endosso do comportamento das autoridades líbias ou como negligência 
para com a necessidade de proteger a população civil e respeitarem-se os 
seus direitos. O Brasil é solidário com todos os movimentos da região que 
expressam suas reivindicações legítimas por melhor governança, maior 
participação política, oportunidades econômicas e justiça social [...]. Do 
nosso ponto de vista, o texto da resolução em apreço contempla medidas 
que vão muito além desse chamado. Não estamos convencidos de que o uso 
da força como dispõe o parágrafo operativo 4 (OP4) da presente resolução 
levará à realização do nosso objetivo comum – o fim imediato da violência e 
proteção de civis.”(MRE, Aprovação da Resolução 1973 do Conselho de 
Segurança da ONU sobre a Líbia, 2011). 

 

Colômbia 

 O representante da Colômbia, Sr. Osório, expressa ao Conselho de Segurança a 
satisfação do governo colombiano com a adoção das resoluções 1970 e 1973. A determinação 
dos membros do Conselho convergiu a uma firme mensagem: a violência na Líbia deve parar e 
aqueles responsáveis pelos ataques contra a população devem responder pelos seus crimes na 
Corte Internacional de Justiça.  

 A Colômbia manteve um posicionamento coerente em todos os fóruns nos quais essa 
situação foi analisada. No Conselho dos Direitos Humanos da ONU, o país cointroduziu a 
resolução A/HRC/S-15/2, que estabeleceu uma comissão internacional de inquérito para as 
violações na Líbia e recomendou a suspensão da associação deste país à ONU.  Os colombianos 
defendem que a comunidade internacional deva manter-se unida e comprometida a continuar 
tomando medidas para dar término à repressão e às execuções. 

(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 
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 Gabão 

 O Gabão votou com os outros membros do Conselho não só para condenar a morte 
dos manifestantes pacíficos, mas principalmente para deixar o regime da Líbia atento para as 
possíveis consequências de tais atos. Mr. Messone, representante do país africano, deixa claro 
que o Gabão está pronto para cumprir com as medidas que a comunidade internacional adotar 
para proteger vidas inocentes na Líbia. De igual modo, estão comprometidos a assegurar os 
direitos legítimos dos líbios de paz e livre expressão.  

(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

 

Índia 

 A Índia, como expõe Mr. Kumar, tem acompanhado com muita preocupação os 
acontecimentos na Líbia, que resultaram na morte de inúmeros cidadãos e em danos a 
diversos outros. Considera deplorável o uso da força, que é totalmente inaceitável. O governo 
indiano expressa seu profundo desejo pela restauração da calma e da estabilidade sem mais 
violência e, por isso, também se abstém na votação da Resolução 1973. 

(UNSC, 6498th Meeting, 2011). 

 

Líbano  

 Como os demais, o Líbano também condena os atos de violência cometidos contra os 
civis, especialmente o uso de mercenários estrangeiros, munição viva, armas pesadas e outros 
métodos. Todos esses representam uma grave violação aos direitos humanos e ao Direito 
Internacional Humanitário. Quando as autoridades líbias não responderam ao chamado da 
comunidade internacional, o Líbano decidiu votar a favor das resoluções.  

 O Líbano, na voz de Mr. Salam, reafirma a importância de defender a integridade 
territorial da Líbia e a unidade do seu povo. Além disso, saúdam aqueles que se tornaram 
mártires lutando por sua liberdade e direitos e sentem pelas centenas de pessoas mortas ou 
prejudicadas pelo regime líbio.  

(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

Nigéria 

 Mr. Amieyeofori, representante da Nigéria, exprime a preocupação do povo nigeriano 
em geral quanto à crescente violência, à retórica ameaçadora e aos deploráveis assassinatos 
na Líbia. A União Africana, a Organização da Conferência Islâmica e a Liga de Estados Árabes, 
em união, condenam o uso da força contra civis no governo de Kadafi. Os países membros 
dessas organizações, incluindo a Nigéria, clamaram pelo imediato cessar-fogo. 

 A Nigéria exprime seu apoio à adoção das sanções contidas nas resoluções, desde que 
essas não firam e não atinjam de nenhum modo os cidadãos líbios. Relembra os membros de 
que os termos das resoluções conferem ao Conselho o poder de somente isolar os 
planejadores das atrocidades de modo pacífico.  A proteção dos civis e o respeito pelo direito 
internacional humanitário devem ser prioridades quando aplicadas as medidas expostas nas 
resoluções. A Nigéria acredita que a implementação de tais medidas resultará em uma rápida 
e efetiva solução do problema.  
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(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

 

Portugal 

 Portugal põe-se favorável à adoção das resoluções. Sr. Moraes Cabral, representante 
português, acredita que tais medidas representarão uma forte mensagem aos perpetuadores 
dos crimes hediondos que estão acontecendo na Líbia.  

(UNSC, 6491st Meeting, 2011). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em setembro de 2011, 
o Conselho de Segurança 
aprovou uma nova resolução 
que suspenderia parcialmente 
o congelamento dos bens 
líbios e que prevê o envio de 
uma missão para ajudar o novo 
governo a organizar eleições e 
redigir uma nova Constituição. 
Os manifestantes da Líbia, que 
passa por um levante que 
derrubou Muamar Kadafi, 
solicitaram à ONU o 

reconhecimento do Conselho Nacional de Transição (órgão político dos opositores de Kadafi) 
como único representante líbio na organização. O reconhecimento foi concedido pela ONU em 
setembro. 

 Inicia-se um novo tempo para a Líbia. A função do Conselho de Segurança, a partir de 
agora, é assegurar que os milhões de dólares de bens congelados sejam colocados à disposição 
do povo líbio o quanto antes. Em reuniões do Conselho, também se estabeleceu o envio de 
uma missão de três meses de duração para ajudar o novo poder na construção de um novo 
Estado, na preparação de eleições e na redação de uma nova Constituição (UNSC, The 
Situation in Lybia, 2011).  
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