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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente Guia Anexo tem como principais objetivos a realização de um estudo 

individualizado sobre os impactos socioambientais da poluição marinha advinda do despejo 

de substâncias tóxicas em diversas nações, além da análise da situação de vulnerabilidade a 

que estão expostos os ativistas ambientais de cada país elencado. Para tanto, os temas 

centrais utilizados foram “O despejo de substâncias tóxicas nos oceanos” e “A proteção 

internacional aos ativistas ambientais em situação de risco”, ambos desenvolvidos com base 

na realidade das 28 delegações selecionadas para compor o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente. 

Ao longo do material, é possível inferir que as diferentes formas e sistemas de 

governo de cada nação influenciam no modo como elas irão tratar a problemática 

ambiental. Ademais, é perceptível o quanto cada cultura atribui uma importância diferente 

aos recursos naturais, com influência tanto de aspectos históricos, como territoriais e 

econômicos. Essas valorações discordantes quanto à preservação do meio ambiente 

resultam da interação entre este e os seres humanos, destarte, quanto mais harmônica for a 

relação do homem com a natureza, maior será o seu interesse em protegê-la. 

Nesse sentido, observa-se que os diferentes grupos que compõem a sociedade 

apresentam interesses divergentes no que concerne à discussão dos temas trabalhados neste 

documento. Dito isso, nota-se que, em praticamente todos os países trabalhados, existem 

comunidades marcadas pela vulnerabilidade socioeconômica e, portanto, passíveis de maior 

prejuízo quanto aos desastres envolvendo a primeira temática supracitada. Buscou-se, dessa 

forma, atestar qual o vínculo desses sujeitos ao ativismo. 

Nessa perspectiva, utilizou-se como material de pesquisa os dados fornecidos por 

organizações internacionais, além de reportagens, notícias e possíveis acordos 

internacionais relacionados às temáticas trabalhadas, os quais servirão de base para que o 

leitor construa a sua própria percepção geopolítica diante do cenário explanado. Tendo isso 

em vista, espera-se que ao final desta viagem pelo caminho das particularidades, seja 

possível também refletir sobre o que merece ser transformado, sem deixar de considerar as 

mais diversas conjunturas socioambientais, políticas e econômicas. 
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2 BLOCO AFRICANO 

 

O Bloco Africano é representado por quatro nações do continente: África do Sul, 

Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo. O continente vem encarando diversos 

desafios em relação ao gerenciamento de resíduos tóxicos. Além do mais, no contexto de 

proteção à ativistas ambientais, o sentimento de impunidade aos inúmeros crimes 

cometidos provoca grande aflição em diversas parcelas do continente. 

 

2.1 ÁFRICA DO SUL 

 

Localizado no extremo sul, a República da África do Sul é um país com economia 

de renda média alta, sendo a segunda maior economia do continente.1 O continente 

africano, como um todo, possui grandes desafios ambientais, acentuando a exploração 

insustentável de seus recursos naturais.2 Portanto, a África do Sul adentra na composição 

dos países-membros do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1995.3 

A África do Sul enfrenta acentuados desafios no que concerne ao gerenciamento 

de resíduos, sendo a mineração a maior contribuidora.4 Segundo a National Waste 

Management Strategy5 (NWMS), a economia crescente interfere diretamente no volume de 

resíduos, mas a ausência de infraestrutura adequada de reciclagem impossibilita o descarte 

apropriado destes. Entretanto, há presença da lei de resíduos, buscando a minimização, bem 

como um efetivo planejamento e a garantia dos informes para a população sobre os 

impactos ao ambiente.6 Para Misra e Pandey (2005, apud Makgae, 2011), a principal 

preocupação é a contaminação das águas subterrâneas, representando um risco para águas 

superficiais e poços.7  

                                                
1 REUTERS. Nigéria ultrapassa África do Sul como maior economia africana. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-

economia-africana.shtml. Acesso em: 15 maio 2020. 
2 UN ENVIRIONMENT. Our work in Africa. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/regions/africa/our-work-africa. Acesso em: 15 maio 2020. 
3 UN ENVIRIONMENT. Committee of Permanent Representatives to the UN Environment. Disponível 

em: https://bit.ly/3cE0ara. Acesso em: 15 maio 2020. 
4 MAKGAE, Mosidi. Integrated Waste Management - Volume II. Disponível em: https://bit.ly/362mkRf. 

Acesso em: 15 maio 2020. 
5 Estratégia Nacional de Gerenciamento de Resíduos, em português. 
6 ENVIRONMENT, FORESTRY & FISHERIES. National Waste Management Strategy. Disponível em: 

https://www.environment.gov.za/documents/strategicdocuments/wastemanagement. Acesso em: 15 maio 

2020. 
7 MAKGAE, Mosidi. Integrated Waste Management - Volume II. Disponível em: https://bit.ly/362mkRf. 

Acesso em: 15 maio 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-economia-africana.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/04/1436757-nigeria-ultrapassa-africa-do-sul-como-maior-economia-africana.shtml
https://www.unenvironment.org/regions/africa/our-work-africa
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De acordo com Karombo (2020), o país africano possui o maior número de 

barragens de rejeito, isto é, estruturas para armazenamento de resíduos na forma líquida, 

possuindo no total 52 barragens ativas de alto risco. O seu rompimento pode levar, 

consequentemente, à poluição e toxicidade de mares.8 Para enfrentar as problemáticas 

ambientais, a África do Sul foi um dos países que se comprometeram pelo fim da poluição, 

adotando a campanha "mares limpos", no intento de proibir plásticos.9 Ademais, possuem 

projetos que intensificam o desejo de combater essa acentuada problemática.10 

Adentrando no contexto da proteção de ativistas ambientais, a Human Rights 

Watch expôs as ameaças dos ativistas que vão contra à mineração, uma grande prática no 

país africano. Além do impacto ambiental e social de tal prática, a ausência de proteção ao 

direito da terra também se acentua, fora a preocupação com a escassez de água devido ao 

seu grande uso.11  

Assim, é cabível mencionar o assassinato do ativista Sikhosiphi Rhadebe, o qual 

lutava para impedir uma empresa de mineração australiana de acessar dunas ricas em 

titânio; esta, por fim, nega seu envolvimento.12 Embora a morte do ativista tenha sido em 

2016, o sentimento de impunidade permanece, uma vez que as autoridades competentes não 

foram aptas a descobrir quem o matou.13  

De acordo com o Earth Justice, há um padrão de conduta das autoridades policiais, 

incluindo detenção arbitrária ou diferentes mecanismos de dispersão, criando um ambiente 

hostil que destaca a perigosa prática dos ativistas.14 A Association For Progressive 

Communications (APC), em sua declaração conjunta, acentua a longa tradição do ativismo 

                                                
8 QUARTZ AFRICA. South Africa has the world’s highest number of environmentally dangerous 

tailing dams. Disponível em: https://qz.com/africa/1786297/south-africa-has-most-environmentally-

dangerous-tailing-dams/. Acesso em: 15 maio 2020. 
9 NAÇÕES UNIDAS. Países se comprometem a pôr fim a poluição do ar, da água e da terra após cúpula 

em Nairóbi. Disponível em: https://nacoesunidas.org/paises-se-comprometem-a-por-fim-a-poluicao-do-ar-da-

agua-e-da-terra-apos-cupula-em-nairobi/. Acesso em: 15 maio 2020. 
10 IUCN. How South Africa will beat plastic pollution. Disponível em: https://www.iucn.org/news/marine-

and-polar/201902/how-south-africa-will-beat-plastic-pollution. Acesso em: 15 maio 2020. 
11 HUMANS RIGHTS WATCH. Interview: The Dangers of Opposing Mining in South Africa. Disponível 

em: https://www.hrw.org/news/2019/04/16/interview-dangers-opposing-mining-south-africa. Acesso em: 15 

maio 2020. 
12 THE GUARDIAN. Murder in Pondoland: how a proposed mine brought conflict to South Africa. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/27/murder-pondoland-how-proposed-

mine-brought-conflict-south-africa-activist-sikhosiphi-rhadebe. Acesso em: 15 maio 2020. 
13 TIMES LIVE. 'State's silence is deafening': Still no justice for activist 'Bazooka' Rhadebe. Disponível em: 

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-03-22-states-silence-is-deafening-still-no-justice-for-

activist-bazooka-rhadebe/. Acesso em: 15 maio 2020. 
14 EARTHJUSTICE. South Africa: activists in mining areas harassed. Disponível em: 

https://earthjustice.org/news/press/2019/south-africa-activists-in-mining-areas-harassed. Acesso em: 15 maio 

2020. 
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e mobilização social do país sul-africano, condenando os ataques a organizações e ativistas 

ambientais.15 

 

2.2 NIGÉRIA 

 

A República Federal da Nigéria é um país localizado na África Ocidental, situado 

no Golfo da Guiné, com costa para o Oceano Atlântico. Membro da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo - OPEP desde 1971, é considerado um dos maiores produtores e 

exportadores do produto, essencial para a economia local. Todavia, a principal região 

produtora, o Delta do Rio Níger, é palco de diversos conflitos e desastres que a impedem de 

atingir 100% êxito em qualquer atividade que seja ali desenvolvida. Além do vazamento de 

milhares de barris de óleo cru em solo, prejudicando a agricultura, a pesca e o ecossistema 

local, as empresas petrolíferas também são responsáveis por derramamentos offshore16.17 

Enquanto a população local acusa as grandes companhias estrangeiras, como 

Shell, Exxon Mobil, Eni, Total e Chevron-Texaco, as quais passaram anos explorando 

petróleo na região do Delta, a situação tende a não mudar muito. Apesar de ter sido criada a 

Nigeria National Petroleum Corporarion, empresa estatal responsável pela regulamentação 

da atividade, a exploração de águas profundas requer uma alta tecnologia que o Estado não 

possui. Nesse sentido, apesar da lei nigeriana obrigar as empresas a limparem possíveis 

vazamentos, qualquer que seja a causa, bani-las do território está fora de opção, por receio 

de prejuízo à economia.18 

Infelizmente, o Delta do Níger parece longe de se recuperar: devido a inúmeros 

vazamentos nos últimos 50 anos, alguns pântanos estão totalmente estéreis, sem vida há 

muito tempo. Foi só em 2015 que a Royal Dutch Shell, gigante petroleira, decidiu indenizar 

os moradores da aldeia litorânea do Bodo, 6 anos após o último vazamento marinho – com 

duração de 2 meses - que devastou os manguezais, matando espécies de peixes, caranguejos 

e camarões. Ademais, os habitantes do Bodo, povo chamado de Ogoni, que já estavam 

                                                
15 ASSOCIATION FOR PROGRESSIVE COMMUNICATIONS. Joint statement on attacks on 

environmental activists in South Africa. Disponível em: https://www.apc.org/en/pubs/joint-statement-

attacks-environmental-activists-south-africa. Acesso em: 15 maio 2020. 
16 Expressão em inglês para “fora de terra”, utilizado para designar atividades desenvolvidas em alto mar. 
17 PHYS. Nigerian communities struggle with devastating oil spills. Disponível em: 

https://phys.org/news/2020-01-nigerian-struggle-devastating-oil.html. Acesso em: 11 maio 2020. 
18 INEEP. Nigéria e o petróleo offshore. Disponível em: https://ineep.blog/nigeria-e-o-petroleo-

offshore+327110. Acesso em: 11 maio 2020. 

https://www.apc.org/en/pubs/joint-statement-attacks-environmental-activists-south-africa
https://www.apc.org/en/pubs/joint-statement-attacks-environmental-activists-south-africa
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abaixo da linha da pobreza, foram extremamente prejudicados, pois são dependes da pesca 

e colheita de moluscos e crustáceos.19 

Com relação ao ativismo ambiental, devido a exploração de petróleo, é bastante 

presente no país, porém, não é muito bem visto. Os ativistas nativos são alvo de intensa 

criminalização e, em alguns casos, há execução extrajudicial, principalmente por parte das 

empresas, além do abuso da força pelos oficiais de segurança. Um caso bastante 

emblemático é o de Ken Saro-Wiwa, produtor, ativista e líder do Movimento pela 

Sobrevivência do Povo Ogoni, que era contra a degradação ambiental na região do delta do 

Níger provocada pelas petrolíferas transnacionais. Em consequência, Saro-Wiwa foi vítima 

de racismo ambiental e, apesar de sua luta, foi preso, condenado e enforcado em 1995.20 

 

2.3 QUÊNIA 

 

Reconhecida como a sede internacional do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, localizada na capital de Nairóbi, a República do Quênia vem tomando 

significativas medidas em prol da proteção dos oceanos. No ano de 2017, o país se juntou 

as poucas nações a banir sacolas plásticas, tornando ilegal qualquer uso, manufatura ou 

importação de sacolas. O descumprimento resulta em pena de 4 anos de prisão ou multa de 

40.000 xelins quenianos, a mais grave no mundo para esse tipo de crime.21 A iniciativa 

busca seguir os objetivos da Organização das Nações Unidas para limpeza dos oceanos e 

traz um impacto significativo para a região.22   

Mas só essa iniciativa não é o bastante. Apesar de maior parte da fiscalização se 

concentrar em distribuidores, a execução tem sido irregular, assim como uma contabilidade 

clara do número de prisões e multas aplicadas até o momento. Geoffrey Wahungu, diretor 

geral da Autoridade Nacional de Gerenciamento Ambiental do Quênia, admitiu que o 

governo falhou, inicialmente, em considerar quais produtos alternativos poderiam ser 

                                                
19 EXAME. Shell pagará U$ 84 milhões por vazamento de óleo na Nigéria. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/negocios/shell-pagara-us-84-milhoes-por-vazamento-de-oleo-na-nigeria/. Acesso 

em: 11 maio 2020. 
20 FOLHA DE S. PAULO. Documentário ‘Ken Saro-Wiwa, Presente!’ retrata vida de ativista nigeriano. 

Disponível em: https://guia.folha.uol.com.br/mural/2018/03/documentario-ken-saro-wiwa-presente-retrata-

vida-de-ativista-nigeriano.shtml. Acesso em: 11 maio 2020. 
21 THE GUARDIAN. This article is more than 2 years old Kenya brings in world's toughest plastic bag 

ban: four years jail or $40,000 fine. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/28/kenya-brings-in-worlds-toughest-plastic-bag-ban-

four-years-jail-or-40000-fine. Acesso em: 15 maio 2020. 
22 MCDERMOTT, Chris. Kenya Joins Growing Fight Against Plastic Pollution. Disponível em: 

https://www.ecowatch.com/kenya-bans-plastic-bags-2316784184.html. Acesso em: 15 maio 2020. 
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usados para substituir os plásticos que foram proibidos. Eventualmente, os plásticos usados 

para embrulhar vários alimentos frescos, como carne, foram isentos da proibição, 

juntamente com outros produtos. E, dessa forma, o lixo segue se acumulando na paisagem 

queniana.23 

 Os pequenos, mas ainda significativos avanços pela limpeza dos oceanos, não 

refletem em apoio governamental a ativistas ambientais. Em maio de 2018, a organização 

Human Rights Watch documentou diversos incidentes de intimidação, assédio e outros 

abusos contra 35 ativistas nos últimos 5 anos. O governo classifica como terroristas, os 

ativistas que falam contra os projetos conhecidos como LAPSSET: o Corredor de 

Transportes Porto Lamu-Suldão do Sul-Etiópia. O testemunho de um professor na 

vanguarda da organização de reuniões da comunidade sobre os efeitos ambientais do 

LAPSSET, aponta a forma que "a polícia prende, detém e até interroga ativistas em uma 

tentativa de intimidá-los."24 

 O Quênia possui leis para apoiar os direitos ambientais, sua Constituição reconhece 

o direito a um ambiente limpo e saudável. O governo também está na vanguarda dos 

esforços para desenvolver um plano de ação sobre políticas comerciais e direitos humanos, 

que deve abordar algumas das preocupações levantadas pelos defensores dos direitos 

humanos ambientais. Entretanto, a poluição sofrida pela comunidade de Owino Uhuru e os 

ataques contra ativistas ambientais, que buscam justiça pela poluição ambiental em sua 

comunidade são um lembrete da conivência do país com construções que contém partículas 

perigosas, lançam efluentes residuais no mar e emitem sérios riscos à saúde.25 

 

2.4 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

 

Colônia belga até a independência ocorrida em 1960, a República Democrática do 

Congo (RDC), também conhecida como Congo-Kinshasa (em oposição ao Congo-

                                                
23 PARKER, Laura. Plastic bag bans are spreading. But are they truly effective?: Kenya has the strictest 

penalties for bag use, but the consumer alternatives to plastic have come with growing pains. Disponível em: 

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/plastic-bag-bans-kenya-to-us-reduce-pollution/. 

Acesso em: 14 maio 2020. 
24 HUMAN RIGHTS WATCH. Kenya: Harassment of Environmental Activists: Arrested, Interrogated, 

Detained. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/12/17/kenya-harassment-environmental-activists. 

Acesso em: 14 maio 2020. 
25 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. We have no choice 

but to keep going”: environmental activism in Kenya. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/KenyaEnvironmentalRightsDefender.aspx. Acesso em: 15 

maio 2020. 
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Brazzeville – República do Congo –, país com o qual faz fronteira), está localizada na 

região central do continente africano.26 Banhado pela bacia do Rio Congo, o país possui 

uma pequena faixa litorânea junto ao Oceano Atlântico em seu extremo oeste e apresenta 

vasta biodiversidade, ressaltando-se a presença de florestas tropicais.27 No setor econômico, 

destacam-se a agricultura e a exploração de recursos minerais, tendo em vista a existência 

de reservas naturais de recursos como petróleo, carvão e cobre.28 

Abrigada em sua maior parte pela RDC, a floresta da Bacia do Congo é 

considerada o segundo pulmão verde do planeta em decorrência de sua importância para a 

regulação do clima e dos padrões de chuvas, assim como da biodiversidade nela presente.29 

Entretanto, apesar da importância conferida, observa-se que no país, marcado 

historicamente por conflitos, doenças e desigualdades, a crescente demanda por alimentos, 

madeira e carvão, a falta de oportunidades econômicas e o comércio ilegal de espécies tem 

provocado ampla devastação de sua área ambiental.30 

Nesse contexto, segundo a ONG Global Witness, chamam particular atenção no 

Congo-Kinshasa os assassinatos relacionados com a conservação ambiental.31 Em 2017, no 

país, 12 guardas florestais foram mortos em atividade, sendo que todos, exceto dois desses 

assassinatos, foram atribuídos a grupos armados locais conhecidos pelo envolvimento em 

atividades ilegais de caça e mineração.32 Destaca-se em tal realidade o caso do Parque 

Nacional de Virunga, onde, nos últimos 20 anos, mais de 170 guardas florestais foram 

mortos.33 

No tocante à proteção dos oceanos, chama atenção na RDC a questão do plástico, 

o qual corresponde a 10% dos resíduos domésticos no país.34 Segundo Amy Nyongolo, 

                                                
26 BRITANNICA ESCOLA. República Democrática do Congo. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Rep%C3%BAblica-Democr%C3%A1tica-do-Congo/481038. Acesso 

em: 04 maio 2020. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 PALLARÈS, Glòria. Desconhecido e quase intacto: este é o segundo pulmão verde do planeta. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/24/ciencia/1563971143_248377.html. Acesso em: 04 maio 2020. 
30 Ibidem. 
31 GLOBAL WITNESS. A que preço?. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/. Acesso em: 16 

mar. 2020. 
32 Ibidem. 
33 NATIONAL GEOGRAPHIC. Cinco guardas florestais e motorista assassinados no Parque Virunga. 

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2018/04/cinco-guardas-florestais-

sao-assassinados-no-parque-virunga-na-republica. Acesso em: 04 maio 2020. 
34 ENVIRONEWS. Environnement: les 10% des ordures ménagères en RDC sont des plastiques. Disponível 

em: http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-

des-plastiques/. Acesso em: 08 maio 2020. 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-des-plastiques/
http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-des-plastiques/
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ministro do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Congo-Kinshasa, a grande 

preocupação tem sido a gestão desses resíduos, uma vez que o progresso nessa área tem 

sido fraco.35 Importa destacar que, não havendo a eficiência na gestão de tais resíduos, estes 

acabam despejados nos rios, como se observa principalmente na capital Kinshasa, podendo, 

a partir daí, chegar ao oceano.36 

Buscando contornar a situação, em dezembro de 2017, entrou em vigor no país um 

decreto proibindo a produção, importação, comercialização e o uso de sacolas e demais 

embalagens plásticas.37 Todavia, moradores apontam que mesmo tal medida tem se 

mostrado insuficiente, necessitando-se que outras sejam tomadas para que a situação possa 

ser revertida.38 Cabe ressaltar que a urgência no debate acerca da questão do plástico na 

RDC se dá, também, porque o acúmulo dos resíduos nos rios acaba bloqueando os cursos 

de água, situação que chega a provocar mortes em decorrência de inundações, como 

ocorrido em Kinshasa em janeiro de 2018.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 ENVIRONEWS. Environnement: les 10% des ordures ménagères en RDC sont des plastiques. Disponível 

em: http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-

des-plastiques/. Acesso em: 08 maio 2020. 
36 LABYE, Esmeralda.  En plein cœur de Kinshasa: une rivière de plastique. Disponível em: 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_en-plein-c-ur-de-kinshasa-une-riviere-de-plastique?id=10224885. 

Acesso em: 08 maio 2020. 
37 HÉRAUD, Béatrice. La RDC fait la chasse aux sacs plastique, responsables d’inondations 

meurtrières. Disponível em: https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-

supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html. Acesso em: 08 maio 2020. 
38 SOI, Catherine. The deadly cost of DR Congo's pollution. Disponível em: 

https://www.aljazeera.com/news/2018/10/deadly-cost-dr-congos-pollution-181002131910842.html. Acesso 

em: 08 maio 2020. 
39 HÉRAUD, Béatrice. La RDC fait la chasse aux sacs plastique, responsables d’inondations 

meurtrières. Disponível em: https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-

supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html. Acesso em: 08 maio 2020. 

http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-des-plastiques/
http://www.environews-rdc.org/2018/06/05/environnement-les-10-des-ordures-menageres-en-rdc-sont-des-plastiques/
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_en-plein-c-ur-de-kinshasa-une-riviere-de-plastique?id=10224885
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/deadly-cost-dr-congos-pollution-181002131910842.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/la-rdc-veut-supprimer-les-sacs-plastique-a-usage-unique-nuisibles-et-dangereux-146158.html
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3 BLOCO AMERICANO 

 

O bloco que compete às Américas é representado nesse documento por sete países, 

sendo estes: Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos da América e 

México. Para além de fronteiras territoriais e divergências culturais, essas nações 

compartilham o fluxo marítimo dos oceanos Pacífico e Atlântico, e a consequência é de 

atividades agressivas a esse meio. Essa negligência repercute também em um histórico de 

repressão estrutural com aqueles buscam proteger o presente na tentativa de imaginar um 

futuro, a serem aprofundados a seguir.  

 

3.1 BRASIL 

 

A extensa Costa Atlântica da República federativa do Brasil o coloca entre os 

países que possuem as maiores áreas litorâneas no mundo. A forte ligação entre a economia 

e as atividades geradas pela localidade culminam em um quarto da população total do 

Brasil ocuparem o litoral.40 Nesse sentido, os impactos da poluição marinha tomam graves 

proporções, como o despejo de óleo nas praias do litoral nordestino, poluindo cerca de 2400 

km da costa brasileira, apresentando risco a complexas cadeias alimentares no ano 

passado.41 Já em 2020, o acidente com navio de minério pertencente a empresa Vale, 

encalhado no Maranhão, indicou vazamento de combustíveis e metais.42 

Uma falta de ação significativa por parte do Estado vem se tornando padrão das 

autoridades do país. O desastre de Mariana, que completa 5 anos, responsável pela 

contaminação do Rio Doce, provocou a morte de 19 pessoas, a extinção imensurável de 

espécies locais e se tornou o maior desastre da história do Brasil. Até 2019, ninguém foi 

preso, os processos seguem em julgamento, apenas uma das 68 multas estavam sendo pagas 

e muitas das vítimas ainda lutam por indenizações.43 

                                                
40 SOS MATA ATLÂNTICA. Uma Lei para o Mar: uso e conservação para o benefício de todos. 

Disponível em: https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cart-MAR-Online.pdf. Acesso em: 15 

maio 2020. 
41 PHILLIPS, Dom. Oil spill threatens vast areas of mangroves and coral reefs in Brazil. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/07/oil-spill-threatens-vast-areas-of-mangroves-and-

coral-reefs-in-brazil. Acesso em: 15 maio 2020. 
42 ALESSI, Gil. Navio com minério encalhado no Maranhão ameaça envolver a Vale em nova tragédia 

ambiental. Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-02-27/navio-com-minerio-encalhado-no-

maranhao-ameaca-envolver-a-vale-em-nova-tragedia-ambiental.html. Acesso em: 16 maio 2020. 
43 SOUTO, Isabella. Três anos depois, ninguém foi condenado por tragédia de Mariana; processo na 

Justiça não tem data para julgamento. Disponível em: 
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A resposta do governo Bolsonaro acerca de problemáticas como os incêndios da 

Amazônia foi uma promessa de abordagem de tolerância zero para com crimes ao meio 

ambiente. Mas essa posição está em desacordo com o fato de que, desde que assumiu o 

cargo, seu governo trabalhou para reverter a aplicação das proteções ambientais.44 É 

relevante lembrar de discursos como a promessa de acabar com “ativismo ambiental xiita” 

permearam sua campanha eleitoral.45 Sob essa postura, o país segue sendo um dos mais 

perigosos do mundo para esses ativistas, como demonstra relatório da organização Global 

Witness.46 

A fragilização do movimento ambientalista no Brasil é um projeto duradouro. Os 

orçamentos para instituições como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-

INCRA e a Fundação Nacional do Índio-FUNAI diminuem gradativamente, forçando o 

fechamento de escritórios regionais e minando suas atividades. Como relatado pela Global 

Witness, o fechamento das bases da FUNAI no Vale do Javari facilitou o acesso não 

monitorado dos garimpeiros. Em 2017, esses atuantes ilegais foram responsáveis pelo 

massacre 10 membros de tribos isoladas. Uma vez que não foram encontrados os corpos 

das vítimas e suas identificações, a falha na monitoração dessas violências se perpetua.47  

Enquanto isso, o Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos 

Humanos continua subfinanciado, muitas vezes limitando a proteção que oferece às 

ligações telefônicas de oficiais localizados na capital brasileira, Brasília.48 Enquanto 

mecanismos de proteção são subutilizados, o Brasil perde sua influência internacional no 

mérito, tendo o discurso vetado na cúpula do clima da ONU. Ademais, o atual governo 

utiliza do período pandêmico para transferir funções da pasta do Ministério do Meio 

                                                                                                                                               
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/26/interna_gerais,1024701/tres-anos-depois-ninguem-foi-

preso-pela-tragedia-de-mariana.shtml. Acesso em: 16 maio 2020. 
44 SIMÕES, Mariana. Brazil’s Bolsonaro on the Environment, in His Own Words. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/2019/08/27/world/americas/bolsonaro-brazil-environment.html. Acesso em: 16 

maio 2020. 
45 SETO, Guilherme. Bolsonaro diz que pretende acabar com 'ativismo ambiental xiita' se for 

presidente. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/bolsonaro-diz-que-pretende-

acabar-com-ativismo-ambiental-xiita-se-for-presidente.shtml. Acesso em: 16 maio 2020 
46 CASTRO, Grasielle. ONG: Brasil é o 4º país mais perigoso para ativistas do meio ambiente. Disponível 

em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/ong-morte-ativistas-meio-

ambiente_br_5d406132e4b0db8affaefc94. Acesso em: 14 maio 2020. 
47 PIERCE, Thom. Cutting budgets, undermining rights. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/their-faces-defenders-

frontline/#chapter-4/section-1. Acesso em: 16 maio 2020. 
48 Ibidem. 
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Ambiente para a do Agricultura, como a capacidade de formulação de políticas voltadas a 

gestão de florestas públicas.49  

 

3.2 CHILE 

 

A República do Chile, considerado um dos países mais economicamente estáveis 

da América do Sul, possui admiráveis índices de desenvolvimento humano e tem como 

base para a sua dinâmica internacional o respeito à pluralidade ideológica e direitos 

humanos.50 

O país possui, junto à Argentina e o Uruguai, uma meta de conservação de pelo 

menos 10% das suas áreas marinhas e costeiras cujo prazo é o ano de 2020, determinada 

pela Convenção de Diversidade Biológica. O cumprimento dessa meta faz com que a maior 

parte das áreas marinhas protegidas da América Latina sejam de responsabilidade dos três 

países.51 Em 2010, as Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), eram de 463 mil quilômetros 

quadrados de território marinho. Atualmente, graças a políticas de preservação como o 

Programa Nacional Estratégico para o Turismo Sustentável, esse número chega a 1,3 

milhão.52 

Apesar da criação de programas como citado acima, é visível a contribuição da 

comunidade civil na proteção das suas áreas marinhas, o que demonstra a importância do 

ativismo ambiental em situações como esta. De acordo com a organização sem fins 

lucrativos Oceana, sem o envolvimento da comunidade chilena na problemática, as áreas 

marinhas protegidas não teriam tido resultados admiráveis como esses. 

Em relação à dinâmica internacional, a preservação marinha por parte do Chile 

beneficia sua economia. Tendo em vista que a China é um dos países que mais fazem 

importação de frutos do mar, o aumento das áreas protegidas chilenas resultou num salto 

                                                
49 BRANT, Danielle. Bolsonaro dá ao Ministério da Agricultura poder de conceder florestas pública. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/05/bolsonaro-da-ao-ministerio-da-agricultura-

poder-de-conceder-florestas-publicas.shtml. Acesso em: 16 maio 2020. 
50 ARAVENA, Francisco Rojas. Chile: mudança política e inserção internacional. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73291997000200003. Acesso em: 20 maio 

2020. 
51 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Technical Rationale Extended. Disponível em: 

https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/. Acesso em: 23 maio 2020. 
52 MAR PATAGÓNICO. Chile Declara 5 Nuevas AMP y Alcanza el 42 de su superficie marina 

protegida. Disponível em: https://marpatagonico.org/chile-declara-5-nuevas-amp-y-alcanza-el-42-de-su-

superficie-marina-protegida/. Acesso em: 23 maio 2020. 
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significativo de exportações do país sul-americano, com expectativas esperançosas tanto 

para a economia quanto para o avanço da proteção ambiental.53 

 

3.3 COLÔMBIA 

 

A República da Colômbia é um país localizado no noroeste da América do Sul, 

fazendo fronteira com o Mar do Caribe e com o Oceano Pacífico. Membro da OEA 

(Organização dos Estados Americanos), a Colômbia é um dos principais palcos de conflitos 

e desastres envolvendo ativistas. Em 2018, foi considerado o segundo país no ranking de 

mortes a ativistas ambientais de acordo com a Global Witness.54 

Em relação ao tópico da poluição marinha, a acidificação nos oceanos 

colombianos é uma preocupação alarmante na atualidade, ameaçando a vida de organismos 

como corais e moluscos devido à sua grande demanda de turismo. Além disso, a grande 

quantidade de mercúrio depositada nos mares colombianos desde a década de 1970 e de 

microplásticos55 

Enquanto há diversas explicações para o alarmante número de assassinatos a 

ativistas colombianos – ambientais ou não –, o país sofre com as consequências de mais de 

um século de guerras civis. O atual conflito civil armado colombiano teve origem em 1964, 

quando a guerrilha armada de esquerda buscava derrubar o governo. Na década de 70, um 

novo e lucrativo elemento é percebido no conflito: o tráfico de drogas controlado pelos 

grandes cartéis. Dessa forma, as quatro principais instituições – o Governo colombiano, os 

paramilitares da direita, as guerrilhas da esquerda e os Narcos– enfrentam diversas lutas 

entre si, envolvendo países como Brasil, Cuba, Venezuela e Estados Unidos da América.  

O início do século XXI foi extremamente sangrento na Colômbia, com violações 

de Direitos Humanos que muitas vezes andam ao lado de violações ao meio ambiente. No 

final da década de 2000, após muitos assassinatos, o governo colombiano e as FARC 

(Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) iniciaram um processo de paz. Desde 

                                                
53 SEAFOODSOURCE. Chile Expects Surge of Salmon Exports do China. Disponível em: 

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/chile-expects-surge-of-salmon-exports-to-china. Acesso 

em: 23 maio 2020. 
54 GLOBAL WITNESS. Governments and business silence land environmental defenders. Disponível 

em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/ Acesso: 20 maio 

2020. 
55 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. A look into Colombia’s Seas Into Nuclear 

Technology. Disponível em: https://www.iaea.org/newscenter/news/world-oceans-day-a-look-into-

colombias-seas-with-nuclear-technology. Acesso: 16 jun. 2020. 
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então, apesar de o número de mortos ativistas terem diminuído, a Colômbia ainda sofre 

com graves ameaças e assassinatos contra esse grupo. 56 

 

3.4 COSTA RICA 

 

Localizado na América Central, a República da Costa Rica é conhecida por 

possuir uma das democracias mais antigas e estáveis do mundo, sem a presença das forças 

armadas, um fator significativo uma vez que a América Latina é marcada por grandes 

instabilidades políticas. O país também recebe o título de Melhor Desempenho Ambiental 

da América Latina, sendo um dos melhores do mundo.57 Assim, é mais um dos países-

membros que compõe a PNUMA, presente desde 1984.58 

Recentemente, no ano de 2019, a nação costarriquenha recebeu o prêmio 

Campeões da Terra na esfera de liderança política, consistindo no maior prêmio ambiental 

da ONU. Essa grande conquista acentua os esforços da nação em manter o seu título de 

sustentabilidade, por meio da promoção da paz e do meio ambiente.59 

Apesar de se destacar na temática ambiental, a Costa Rica deixa a desejar no que 

tange o gerenciamento de resíduos sólidos, apontando o seu atraso na gestão. Há um 

número acentuado de municípios que não possuem uma coleta de lixo adequada, resultando 

no despejo irregular desses, seja em âmbito terrestre ou marítimo.60 Segundo a Nosara 

Civic Association:  

 

Os efeitos diretos e indiretos dessa má administração de resíduos sólidos estão 

impactando diretamente nossa água, ar e solo. Lixiviados de lixões abertos 

podem contaminar os aquíferos, que fornecem água doce às comunidades, com 

                                                
56 BBC. Como a guerra entre o governo da Colômbia e as Farc começou e por que ela durou mais de 50 

anos. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37181620. Acesso: 16 jun. 2020. 
57 VIEIRA, Agostinho. Uma costa rica em bons exemplos. Disponível em: 

https://projetocolabora.com.br/ods14/uma-costa-rica-em-bons-exemplos/. Acesso em: 13 maio 2020. 
58  UN ENVIRONMENT. Committee of Permanent Representatives to the UN Environment. Disponível 

em: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30159/CPR%20directorynew.pdf?sequence=1&isAll

owed=y. Acesso em: 13 maio 2020. 
59 UN ENVIRONMENT. Costa Rica é nomeada "Campeã da Terra pela ONU" por seu papel pioneiro 

na luta contra a mudança climática. Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-

reportagens/comunicado-de-imprensa/costa-rica-e-nomeada-campea-da-terra-pela-onu-por-seu. Acesso em: 

13 maio 2020. 
60 NOSARA CIVIC ASSOCIATION. Costa Rica’s Solid Waste Management. Disponível em: 

https://www.nosaracivicassociation.com/costa-ricas-solid-waste-management/. Acesso em: 13 maio. 2020. 

https://projetocolabora.com.br/ods14/uma-costa-rica-em-bons-exemplos/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30159/CPR%20directorynew.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30159/CPR%20directorynew.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/comunicado-de-imprensa/costa-rica-e-nomeada-campea-da-terra-pela-onu-por-seu
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/comunicado-de-imprensa/costa-rica-e-nomeada-campea-da-terra-pela-onu-por-seu
https://www.nosaracivicassociation.com/costa-ricas-solid-waste-management/
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metais pesados, nitritos e contaminantes biológicos, como coliformes fecais e E. 

coli.61 

 

No ano de 2014, um mergulhador no litoral da Costa Rica se deparou com uma 

raia-manta, a qual possuía uma rede de pesca presa em seu corpo. O acontecimento ocorreu 

na área preservada do parque nacional, acentuando os resquícios de atividades pesqueiras.62 

De acordo com Anders, há uma falha no sistema de proteção marítimo de incluir 

pescadores e, consequentemente, na obtenção de uma pescaria sustentável.63 Embora tais 

problemáticas, o país se uniu à campanha de limpeza do oceano promovida pelo 

PNUMA,64 e planeja cumprir com a meta de banir os resíduos sólidos até 2021.65 

Possuindo o discernimento que a América Latina é casa dos maiores índices de 

homicídios de ativistas ambientais,66 cabe então salientar a discrepância entre proteção 

ambiental e proteção aos ativistas. Portanto, menciona-se o violento assassinato do ativista 

costarriquenho Jairo Mora Sandoval, morto durante o seu trabalho, dedicado à proteção de 

tartarugas. O seu falecimento expôs a crescente violência vinculada à caça clandestina de 

ovos de tartarugas marinhas na região, de caráter ilegal. Jairo já havia acionado a polícia 

anteriormente ao seu falecimento, acerca de um ataque de caça furtiva.67 

De acordo com o The Guardian, a La Federación Costarricense para la 

Conservación del Ambiente68 (FECON) registrou cerca de 66 crimes contra ambientalistas 

desde 2002, com variâncias no teor do crime.69 No ano de 2020, o ativista indígena Yehry 

Rivera foi morto por uma multidão armada duas semanas após o ataque à Mainor Ortiz, e 

menos de um ano da morte de Sergio Ortiz, líder do movimento indígena Bribri, ambos os 

últimos permanecendo sem solução. Embora haja o reconhecimento dos territórios 

                                                
61 NOSARA CIVIC ASSOCIATION. Costa Rica’s Solid Waste Management. Disponível em: 

https://www.nosaracivicassociation.com/costa-ricas-solid-waste-management/. Acesso em: 13 maio. 2020. 
62 G1. Vídeo mostra 'pedido de ajuda' de raia a mergulhador na Costa Rica. Disponível em: 

https://glo.bo/2y4vpws. Acesso em: 13 maio 2020. 
63 ANDERS, Wendy. Study: Costa Rica’s Marine Protected Areas Need to Include Fishers. Disponível em: 

https://bit.ly/2YX2VQh. Acesso em: 13 maio 2020. 
64 NAÇÕES UNIDAS. ONU lança campanha contra poluição dos oceanos provocada por consumo de 

plástico. Disponível em: https://bit.ly/35VJKaU. Acesso em: 13 maio 2020. 
65 ROSA. Mary. Costa Rica vai banir plásticos descartáveis em 4 anos. Disponível em: 

https://bit.ly/2Ln44sp. Acesso em: 13 maio. 2020 
66 FENDT, Lindsay. Ambientalistas, na América Latina, são uma espécie ameaçada de extinção. 

Disponível em: https://bit.ly/3dIMqeA. Acesso em: 13 maio. 2020. 
67 HANCE, Jeremy. Ambientalista costa-riquenho paga preço alto por dedicação às tartarugas-

marinhas. Disponível em: https://bit.ly/35VRvh2. Acesso em: 13 maio 2020. 
68 Federação da Costa Rica para conservação do meio ambiente, em português.  
69 THE GUARDIAN. Conservationist murders threaten Costa Rica's eco-friendly reputation. Disponível 

em: https://bit.ly/2Z4HFIf. Acesso em: 13 maio 2020. 
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indígenas, indo de acordo com a Lei Indígena de 1977, esta sequer foi implementada, 

intensificando a impunidade.70 

 

3.5 CUBA 

 

A República de Cuba é um arquipélago caribenho localizado na América Central. 

Formado por mais de 1500 ilhas e único país com regime socialista da América na 

atualidade, o conjunto cubano assinou em 1992 a Convenção sobre Diversidade Biológica 

durante a ECO-92 no Rio de Janeiro. 

Cuba possui uma taxa de 99,8% de alfabetização. 71 Além disso, foi a única nação 

do mundo que recebeu da WWF a definição de desenvolvimento sustentável no ano de 

2006. 72 Apesar de tais dados positivos, o governo cubano possui altos índices de detenções 

e perseguições contra ativistas dos direitos humanos e jornalistas, de acordo com o relatório 

mundial de 2019 feito pela Human Rights Watch (HRW).73 

No ano de 2018, a Comissão Cubana de Direitos Humanos informou que havia, no 

país, cerca de 120 presos políticos por acusações de críticas ao governo cubano sem 

autorização. No mês de maio do mesmo ano, Dr. Ruíz Urquiola, ex-professor de biologia, 

foi condenado a um ano de prisão por ativismo ambiental, o que mostra uma perigosa 

realidade para a existência desse grupo de pessoas.74 

 

3.6 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Maior potência mundial, os Estados Unidos da América são uma república 

constitucional federal que já foi palco de vários desastres, naturais e humanos, resultando 

muitas vezes em danos quase irreparáveis ao meio ambiente. No que tange ao despejo de 

substâncias tóxicas nos oceanos, a explosão da plataforma marinha Deepwater Horizon, em 

                                                
70 THE GUARDIAN. Costa Rican indigenous land activist killed by armed mob. Disponível em: 

https://bit.ly/35Vs1Am. Acesso em: 13 maio 2020. 
71 CIA. The World Factbook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/geos/jm.html/. Acesso em: 10 maio 2020. 
72 WORLD WIDE FUND. Living Planet Report. Disponível em: 

https://wwf.ru/en/resources/publications/booklets/living-planet-report-2006/. Acesso em: 20 maio 2020. 
73 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2019: Cuba. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/world-

report/2019/country-chapters/325505. Acesso: 16 jun 2020. 
74 CHANGE. Demand for protection for Dr. Ruiz Urquiola. Disponível em: 

https://www.change.org/p/urgent-call-for-international-protection-of-dr-ruiz-urquiola-scientist-and-human-

rights-activist-violently-persecuted-by-the-cuban-dictatorship?source_location=topic_page. Acesso em: 20 

maio 2020 
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20 de abril de 2010, no Golfo do México, é reconhecida como o maior derramamento 

acidental de petróleo da história do país. Mais de 750 milhões de litros do hidrocarboneto 

se espalharam pela costa do Texas, Louisiana, Alabama, Mississipi e norte da Flórida, 

arrasando não só a vida marinha, mas também as economias das principais cidades 

costeiras do Sudeste do país.75 

O acidente resultou na morte de 11 funcionários da empresa britânica British 

Petroleum - BP, dona da plataforma. Além disso, vários animais marinhos, como pelicanos 

e tartarugas, ficaram cobertos de óleo, enquanto outros maiores, como golfinhos e baleias 

encalharam nas margens das praias. Apesar dos seus esforços, a BP só conseguiu conter o 

vazamento após o total de 87 dias, o que resultou na contaminação de mais de 7.000km de 

águas por manchas de petróleo. Nesse ínterim, o turismo local ficou praticamente nulo, 

obrigando os operadores de hotelaria a demitir seus empregados.76 

Outrossim, segundo dados divulgados em relatório da Oceana, ONG de 

conservação marinha, houve uma diminuição na população de algumas espécies antes 

encontradas na região: a população de baleias Bryde diminuiu 22% e algumas espécies de 

peixes, camarões e lulas sumiram em 85%. Isso, é claro, sem contar com os inúmeros 

espécimes que foram a óbito e com os que desenvolveram algum tipo de anomalia. Não 

obstante seja o mais marcante, esse não foi o único desastre do tipo que ocorreu nos 

Estados Unidos.77 

Em 24 de março de 1989, após colidir com um bloco de gelo nas águas frias do 

Alasca, pouco tempo depois de ter deixado o Porto de Valdez, o navio petroleiro Exxon 

Valdez derramou 36 mil toneladas de óleo bruto, ocasionando um dos maiores desastres 

ecológicos dos Estados Unidos e do mundo. Embora a Exxon, gigante do petróleo 

americana e dona do navio, tenha se mobilizado, após a pressão de ativistas, para que a 

limpeza se operasse o mais rápido possível, o trabalho durou cerca de 6 meses e custou a 

vida de muitas lontras, focas, baleias, peixes e aves marinhas habitantes da faixa de mar.78 

                                                
75 ESTADO DE MINAS. Dez anos após o derramamento de petróleo no Golfo do México, o perigo 

persiste. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/17/interna_internacional,1139642/dez-anos-apos-

o-derramamento-de-petroleo-no-golfo-do-mexico-o-perigo.shtml. Acesso em: 11 maio 2020. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 ACERVO O GLOBO. O desastre ecológico do superpetroleiro Exxon Valdez, no Alasca, em 1989. 

Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/o-desastre-ecologico-do-superpetroleiro-

exxon-valdez-no-alasca-em-1989-9938120. Acesso em: 13 maio 2020. 
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Em que pese a existência desses casos seja um tipo de alarme para as autoridades, 

as últimas ações do presidente Donald Trump revelam que ele não está preocupado e, 

inclusive, pretende expandir a perfuração do petróleo em alto mar, sob a justificativa de 

necessidade energética, já que os Estados Unidos são o maior consumidor desse produto do 

mundo. Esse tipo de atitude é apenas mais uma amostra do que tem irritado os ativistas 

ambientais, cada vez mais inflamados pelos discursos do governante. 79 

De fato, a nação valoriza a liberdade acima de tudo, isso inclui a participação em 

movimentos políticos, com direito a passeatas e protestos, a exemplo dos famosos Me Too 

e Black Lives Matter, famosos pela visibilidade mundial. Porém, existe um certo limite 

imposto pelos governantes, depois do qual qualquer ação pode ser vista como pertencente a 

uma ideologia radical, permitindo, destarte, que as autoridades procedam com uma ação 

criminal. O desrespeito à propriedade privada é um artifício legal comumente utilizado, 

como foi no caso dos Valve Turners80, ativistas membros da Climate Direct Action que 

foram listados pelo Departamento de Segurança de Homeland como extremistas.81 

A estratégia adotada pelos 5 ativistas foi fechar as válvulas de um gasoduto de 

óleo bruto do Canadá e, apesar de ter sido um ato enquadrado como desobediência civil, foi 

não-violento, embora o documento em que seus nomes estavam inseridos incluísse também 

grupos supremacistas violentos e assassinos em massa.82 Fica nítido, então, o caráter 

criminalizatório da justiça americana, ao qual não escapam nem figuras famosas, como a 

atriz Jane Fonda, presa 4 vezes por protestar em frente ao Congresso Americano, da última 

vez ao lado do militante da causa vegana e também ator Joaquin Phoenix.83 

 

                                                
79 ESTADO DE MINAS. Dez anos após o derramamento de petróleo no Golfo do México, o perigo 

persiste. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/17/interna_internacional,1139642/dez-anos-apos-

o-derramamento-de-petroleo-no-golfo-do-mexico-o-perigo.shtml. Acesso em: 11 maio 2020. 
80 Em português: operadores de válvulas. Foi o apelido dado ao grupo de ativistas pelo ato de protesto de 

fechar válvulas de um gasoduto de petróleo. 
81 THE GUARDIAN. Revealed: US listed climate activist group as ‘extremists’ alongside mass killers. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/13/us-listed-climate-activist-group-

extremists. Acesso em: 11 maio 2020. 
82 Ibidem. 
83 GLETTE, Gabriela. Jane Fonda diz que é hora de ‘apelar para a desobediência civil’ em defesa do 

clima. Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2020/02/jane-fonda-diz-que-e-hora-de-apelar-para-

desobediencia-civil-em-defesa-do-clima/. Acesso em: 13 maio 2020. 
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3.7 MÉXICO  

 

Oficialmente identificado pelo nome de Estados Unidos Mexicanos, o México é 

uma república constitucional federativa da América do Norte. Foi reconhecido como 

território soberano em 1821 quando o país deixou de ser colônia e conquistou sua 

independência, sendo o atual sistema político do país estabelecido no século XX com a 

promulgação da Constituição de 1917. Consolidado como um país de renda média-alta e 

conhecido como a segunda maior potência da América Latina, o México é considerado uma 

potência regional. Além disso, sua capital, Cidade do México, merece destaque por ser uma 

das cidades mais populosas do mundo.84 

Preocupados com a preservação do ecossistema marinho, em 2017, o governo 

mexicano anunciou a utilização de golfinhos treinados pela Marinha dos EUA para tentar 

proteger espécies de botos-do-pacífico, um dos mamíferos marinhos mais raros do mundo e 

que está próximo da extinção. Rafael Pacchiano, ministro de Meio Ambiente do México, 

afirmou que era uma ótima oportunidade de salvar os botos e não obstante, o governo 

mexicano também anunciou a proibição definitiva ao uso de redes de pesca em uma área de 

mil quilômetros do Golfo da Califórnia, visto que,  as redes são uma das frequentes causas 

de mortes dos botos-do-pacífico.85 

Um dos exemplos de danos causados aos oceanos envolvendo o despejo de 

substâncias tóxicas completou 10 anos em abril de 2020, foi o derramamento de óleo na 

plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. Esse acidente é considerado o maior 

derramamento de óleo na história da indústria do petróleo, visto que com a explosão da 

plataforma e vazaram cerca de 4,9 milhões de barris para o oceano, por 87 dias, chegando 

até as praias dos Estados Unidos. No contexto, 11 trabalhadores faleceram e os males ao 

meio marinho foram enormes,86 assim, os impactos ainda se fazem presentes atualmente e 

compostos químicos do petróleo são vistos com frequência em animais marinhos.87 

                                                
84 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. México. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Mexico. 

Acesso em: 10 maio 2020. 
85 BBC. México vai usar golfinhos treinados pela Marinha dos EUA para salvar botos em extinção. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-40539141. Acesso em: 11 maio 2020. 
86 MELO, Thailane. Os 11 maiores derramamentos de petróleo da história. Disponível em: 

https://www.opetroleo.com.br/os-11-maiores-derramamentos-de-petroleo-da-historia/. Acesso em: 11 maio 

2020. 
87 MARIA, Ana. Desastre no Golfo do México completa cinco anos. Disponível em: 

https://envolverde.cartacapital.com.br/desastre-no-golfo-do-mexico-completa-cinco-anos/. Acesso em: 11 

maio 2020. 
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Outra situação marcante para o México foi em 2014, quando uma mina derramou 

40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico em um rio, deixando 7 municípios com 

dificuldades no abastecimento de água. O desastre provocou a morte de peixes e prejudicou 

os produtores locais de leite.88 E, ainda, em 2018, o governo mexicano teve a iniciativa de 

construir uma barreira a fim de a controlar invasão de sargaço, uma vez que, segundo 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o acúmulo da 

espécie em águas costeiras solta substâncias tóxicas causando a morte de peixes. Situações 

assim são motivos suficientes para a luta de tantos defensores ambientais.89 

A respeito do ativismo ambiental, o país ocupa o 6° lugar na lista de países mais 

perigosos para ativistas ambientais, divulgada pela Global Witness.90 Tal classificação é 

alarmante, visto que esses defensores do meio ambiente lutam contra o governo e grandes 

corporações para manter um futuro propício. O México obteve, em 2015, 3 casos de 

assassinatos aos ativistas, todavia, isso não elimina a existência de ameaças e agressões, 

que na maior parte das vezes não são denunciadas. Em consonância com o Centro 

Mexicano de Direito Ambiental (CEMDA), foram denunciados, entre maio de 2014 a junho 

de 2015, 109 casos de abusos verbais e físicos contra ativistas ambientais.91  

Por fim, no ano atual de 2020, já aconteceram inúmeras mortes resultadas da 

perseguição aos defensores ambientais: exemplifica-se o caso de Raúl Hernández Romero, 

um guia de um santuário de borboletas-monarcas, que foi encontrado morto com marcas de 

agressões após dias desaparecido. Ademais, essa violência no México, causada muitas 

vezes por grupos criminosos que possuem como alvos os ativistas ambientais, normalmente 

tem extrema proteção policial e política.92 

 

                                                
88 EXAME. Mina no México contamina rio que abastece 7 cidades. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/mina-no-mexico-contamina-rio-que-abastece-7-cidades/. Acesso em: 11 

maio 2020. 
89 UOL. México constrói barreira para controlar invasão de sargaço. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2018/08/09/mexico-constroi-barreira-para-

controlar-invasao-de-sargaco.htm. Acesso em: 11 maio 2020. 
90 EXAME. Os países que mais matam ativistas ambientais (o Brasil está entre eles). Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-mata-ativistas-ambientais-veja-ranking/. 

Acesso em: 11 maio 2020. 
91 MORENO, Ana Rosa. México: Arriscar a sua pele para proteger o meio ambiente. Disponível em: 

http://desacato.info/mexico-arriscar-a-sua-pele-para-proteger-o-meio-ambiente/. Acesso em: 11 maio 2020. 
92 COSTA, Rita Neves. Protegem as borboletas e criticam madeireiros. Mais um ativista morto no 

México. Disponível em: https://www.jn.pt/mundo/protegem-as-borboletas-e-criticam-madeireiros-mais-um-

ativista-morto-no-mexico-11788171.html. Acesso em: 11 maio 2020. 
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3.8 VENEZUELA 

 

Oficialmente República Bolivariana da Venezuela, a Venezuela é um país 

localizado na parte norte da América do Sul constituído por uma parte continental e 

pequenas ilhas no Mar do Caribe, cuja capital é também a cidade mais habitada: Caracas.93 

Atualmente, o país tem enfrentado uma crise política e humanitária de grandes proporções, 

com escassez de alimentos, água potável e seu sistema de saúde já entrou em colapso, 

atingindo, assim, não só seus cidadãos como países vizinhos, devido ao grande número de 

emigrantes.94 

Nesse contexto, em 2019, a grande maioria das praias do nordeste brasileiro 

apareceram com manchas de óleo, as quais causaram polêmica em rede nacional ao indicar 

suspeita de que a propriedade do petróleo seria da Venezuela. Após dias de investigação, o 

governo brasileiro, juntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), confirmou que o óleo era, de fato, de origem venezuelana, 

todavia, a nação negou responsabilidade no caso. Até os dias atuais, o país é visto pela 

maioria dos cidadãos brasileiros como culpada pelo desastre ambiental.95 

Ademais, o oeste do país, o Lago de Maracaibo, o qual já foi considerado um dos 

maiores bens da região, está com o subsolo cheio de petróleo e sofre com um constante 

vazamento, alimentado por oleodutos e poços sem manutenção.96 Hoje, poluído, não serve 

nem mesmo para irrigação.97 Tudo isso se deve à indústrias petrolíferas que depositam seus 

resíduos industriais em corpos de água doce, contaminando-os. Além disso, diversas 

espécies de peixes foram afetadas, prejudicando também a rotina dos pescadores locais, que 

tinham a pesca como um dos principais meios de garantir seu sustento.98 

                                                
93 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Venezuela. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Venezuela. Acesso em: 10 maio 2020. 
94 EXAME. Líder opositor se declara presidente interino da Venezuela. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/lider-opositor-se-declara-presidente-interino-da-venezuela/. Acesso em: 10 

maio 2020. 
95 EXAME. Ibama confirma petróleo venezuelano no Nordeste, mas causa segue incerta. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/ibama-confirma-petroleo-venezuelano-no-nordeste-mas-causa-segue-

incerta/. Acesso em: 10 maio 2020. 
96 ABTLP. Lago de Maracaibo, na Venezuela, sofre com vazamento de petróleo. Disponível em: 

http://www.abtlp.org.br/index.php/lago-de-maracaibo-na-venezuela-sofre-com-vazamento-de-petroleo/. 

Acesso em: 10 maio 2020. 
97 ESTOCK, Ediomar Fernandes. Biocombustíveis e mudanças climáticas. Disponível em: http://www.puc-

rio.br/Pibic/relatorio_resumo2009/relatorio/dir/ediomar.pdf. Acesso em: 10 maio 2020. 
98 ABTLP. Lago de Maracaibo, na Venezuela, sofre com vazamento de petróleo. Disponível em: 
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Acesso em: 10 maio 2020. 
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No país, o número de ativistas ambientais tem crescido e, com isso, a quantidade 

de agressões e violências contras esses defensores também aumentou. A exemplo disso, em 

2016, aconteceu o caso dos indígenas venezuelanos da tribo Yabarana, que foram atacados 

e espancados por garimpeiros armados que trabalhavam ilegalmente em suas terras. Cerca 

de quarenta organizações venezuelanas declararam apoio à tribo Yabarana e a outras como 

a Hoti, Panare e Piaroa, as quais também sofreram ataques violentos. As organizações 

reivindicavam que as autoridades adotassem medidas para impedir as invasões ilegais e 

intolerantes de garimpeiros e madeireiros em terras indígenas.99 

 Assim, em 2019, tornou-se comum o uso de árvores como combustível para 

as cozinhas, devido a atual escassez de gás natural e, consequentemente, muitos defensores 

ambientais, indignados, alertaram que as discussões a respeito dos problemas ambientais, 

como o uso progressivo da lenha, são, muitas vezes, ocultadas pelo declínio da economia, o 

aumento da inflação ou por um problema político prolongado.100 Outrossim, durante a 

pandemia do corona-vírus, o país autorizou a mineração de ouro e diamantes em 6 rios de 

sua região amazônica e os ativistas ambientais também atentaram que tal medida poderá 

estimular a disseminação do vírus, criando um ambiente favorável ao contágio.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 JANGOUX, Jacques. Indios venezuelanos atacados em meio a caos de mineração. Disponível em: 

https://www.survivalbrasil.org/ultimas-noticias/11149. Acesso em: 10 maio 2020. 
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em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/com-falta-de-gas-de-cozinha-venezuelanos-cortam-

arvores-para-obter-lenha.shtml. Acesso em: 10 maio 2020. 
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4 BLOCO ASIÁTICO 

 

O Bloco que representa a Ásia é composto por cinco nações do continente: China, 

Filipinas, Índia, Irã e Japão. As políticas adotadas para o meio ambiente nesses países, 

pertencentes ao maior continente do globo, são marcadas por ineficácias até os dias atuais. 

Embora haja avanços na conquista de algumas políticas de apoio ao meio ambiente, 

defensores ambientais ainda vêm sofrendo intolerâncias por meio de ataques à suas formas 

de pensar no modo geral. 

 

4.1 CHINA 

 

A República Popular da China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso 

do mundo, chegando a ter mais de 1 bilhão de habitantes. Atualmente, é uma república 

socialista e a segunda maior potência comercial, além de o maior produtor de alimentos, 

segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).102 

Nas últimas décadas, a o país vem enfrentando graves problemas ambientais, 

principalmente aqueles relacionados à poluição do ar e da água, fazendo com que até o ano 

de 2011, 40% dos rios do país estivessem poluídos, além de ser um dos cinco países 

asiáticos que mais despejam plástico nos oceanos.103 No entanto, a China é reconhecida por 

ser um dos principais países investidores em tecnologia de energias renováveis. 

Em 2018, um grave acidente ambiental ocorreu na costa leste do seu território. Um 

navio com mais de 1 milhão de barris de óleo condensado pegou fogo, fazendo com que o 

material poluísse a costa leste do país.104 Além disso, é o país responsável, junto com os 

Estados Unidos, pelo maior uso do Canal do Panamá.105 Tal canal acomoda grandes 

embarcações e esse fato responsabiliza a China pelos sérios danos ambientais e 

humanitários acarretados no território panamense. 

                                                
102 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database. Disponível em: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx. Acesso em: 20 maio 2020. 
103 FORBES. Five Asian Countries Dump More Plastic Than Anyone Else Combined. Disponível em: 

https://www.forbes.com/sites/hannahleung/2018/04/21/five-asian-countries-dump-more-plastic-than-anyone-

else-combined-how-you-can-help/#77bcb5ec1234. Acesso em: 23 maio 2020. 
104 NATIONAL GEOGRAPHIC. Por que a explosão de petróleo na China seria um desastre ambiental. 

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/por-que-explosao-do-petroleiro-na-china-

seria-um-desastre-ambiental. Acesso em: 20 maio 2020. 
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Em relação ao ativismo ambiental, é na década de 1990 que surgem os 

movimentos de defesa pelo meio ambiente, em meio à conjuntura das intensas 

transformações econômicas pelas quais passavam o país. Tal período marca uma grande 

mudança em relação à década anterior, quando ativistas e quaisquer indivíduos que 

protestassem contra o cenário turbulento chinês sofria repressões e intensas perseguições, 

como foi em Tian’anmen em 1989. É o início de grandes transformações junto à aceitação 

da atuação de ONGs internacionais no país, tendo em vista a sua antecipação no 

movimento ambientalista após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92).106 

 

4.2 FILIPINAS 

 

A República das Filipinas é uma nação soberana formada por um arquipélago 

localizado no sudeste do continente asiático. É membro fundador tanto das Nações Unidas 

como da Associação das Nações do Sudeste Asiático – ASEAN, portanto, considera-se, em 

teoria, um país que possui boas relações exteriores.107 Nos últimos anos, as Filipinas vêm 

apresentando um intenso crescimento econômico, fazendo-a se destacar face a outros países 

asiáticos. Contudo, também encara diversos problemas ambientais, com significativa 

degradação da biodiversidade devido ao elevado grau de poluição, principalmente da água 

do e ar.108 

As atividades humanas lá desenvolvidas têm um impacto severo em ecossistemas 

mais frágeis, como o costeiro e o marinho. Dessa forma, diversas espécies acabam sendo 

gravemente afetadas, em especial os peixes, os quais representam mais de 50% do 

fornecimento de proteína na dieta dos filipinos.109 Nesse cenário, várias cidades costeiras e 

vilas de pescadores já estão sendo afetadas, afinal, os danos ultrapassam a esfera ambiental 

e atingem também a socioeconômica.110 

                                                
106 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2019: Cuba. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/world-

report/2019/country-chapters/325505. Acesso: 16 jun. 2020. 
107 NATIONAL GOVERNMENT PORTAL. About the Philippines. Disponível em: 

https://www.gov.ph/about-the-philippines. Acesso em: 10 maio 2020. 
108 U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Environment – Philippines. Disponível em: 

https://www.usaid.gov/philippines/energy-and-environment. Acesso em: 10 maio 2020. 
109 Ibidem. 
110 MONGABAY. Philippine coastal town leads war against plastic trash in Mindanao. Disponível em: 

https://news.mongabay.com/2019/12/philippine-coastal-town-leads-war-against-plastic-trash-in-mindanao/. 

Acesso em: 10 maio 2020. 
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Um exemplo disso foi quando, em 11 de agosto de 2006, um navio petroleiro 

afundou na costa de Guimaras, uma das ilhas que pertencem ao país. Nesse acidente, mais 

de 2.1 milhões de litros de óleo contaminaram as águas costeiras, ameaçando não só o 

ecossistema marinho, como também a economia da província, ante o prejuízo ao turismo. 

De acordo com o Departamento do Meio Ambiente e Recursos Naturais, é estimado que 

mais de 1.500 hectares de mangues, plantas marinhas e recifes de corais tenham sido 

atingidos, além dos peixes. Outrossim, Taklong Island Marine Natural Reserve (TINMR), 

um santuário marinho, foi uma área potencialmente prejudicada.111 

O país também já foi apontado como uma das nações que mais contribui para a 

poluição do oceano por plástico, atrás de países como China e Indonésia. Entretanto, novos 

estudos e relatórios denunciam que as nações do hemisfério norte ocidental têm uma grande 

parcela de responsabilidade ao exportar resíduos plásticos. Destarte, quando a China baniu 

a importação de resíduos, nações como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália 

teriam desviado o fluxo para outros asiáticos, como as Filipinas.112 

No que concerne à violência contra os ativistas ambientais, segundo o último 

relatório anual da Global Witness, feito em 2018, Filipinas é o país com o maior número de 

mortes desse tipo de defensores. Nessa perspectiva, é possível considerar esse um problema 

generalizado na nação, envolvendo diversas indústrias e que ocorre em diversos pontos do 

território. Também ficou claro no relatório da ONG supramencionada que diversas 

empresas com reconhecimento internacional estão conectadas com os ataques aos ativistas, 

como é o caso da Del Monte Philippines, San Miguel Corporation, Standard Chartered, 

Dole Philippines e até mesmo o Banco Mundial.113 

Nesse contexto, os mais afetados são os povos indígenas, que representam uma 

parcela significativa da população filipina. Apesar do presidente atual, Ricardo Duterte, ter 

prometido proteger essa minoria política, na prática o que vem acontecendo é bem 

diferente.114 Comunidades indígenas inteiras estão sendo constantemente ameaçadas, alvo 

de discursos de ódios disfarçados de antiterrorismo propagado pelo governante ditador e 

                                                
111 MONGABAY. Saving na island from the worst oil spill in the Philippines: the case of Guimaras. 

Disponível em: https://news.mongabay.com/2019/10/saving-an-island-from-the-worst-oil-spill-in-the-

philippines-the-case-of-guimaras/. Acesso em: 11 maio 2020. 
112 INTERAKSYON. Philippines may be a big-time ocean polluter, but it’s not entirely at fault. 

Disponível em: https://www.interaksyon.com/opinion/2019/03/18/145881/philippines-ocean-pollution-

plastic-waste-western-world-blame/. Acesso em: 10 maio 2020. 
113 GLOBAL WITNESS. Defending the Philippines. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-philippines/ Acesso em: 07 

maio 2020. 
114 Ibidem. 
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militarista. Uma prova disso foi a inclusão da líder do povo filipino Kankanay Igorot e 

relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, em 

uma lista de terroristas perseguidos pelas autoridades.115 

Nos últimos meses, a comunidade internacional vem apresentando uma grande 

preocupação em relação ao aumento da violência contra os ativistas, face à atual crise da 

COVID-19 e a postura adotada pelo presidente das Filipinas, que inclui a possibilidade de 

fuzilamento para quem quebrar a quarentena. O temor é de que a pandemia seja utilizada 

como pretexto para uma resposta cada vez mais agressiva do governo aos defensores 

ambientais, contribuindo, assim, para o aumento da criminalização do ativismo.116 

 

4.3 ÍNDIA 

 

A República da Índia surgiu na parte ocidental do sul da Ásia, o que atualmente é 

o Paquistão e a Índia Ocidental, sendo considerada uma das civilizações mais antigas do 

mundo inteiro. Outrossim, é cercada pela Baía de Bengala, ao leste, o Mar da Arábia, ao 

oeste, e o Oceano Índico, ao sul. Possui um tipo de governo de Soberania Socialista Secular 

República Democrática com um sistema parlamentar de governo, a Constituição da Índia é 

a fonte maior do sistema legal no país e tem como capital a cidade de Nova Delhi.117 

Um relatório de uma ONG local, a Centre for Science and Environment, indicou 

que as cidades indianas fornecem perto de 40 bilhões de litros de águas residuais por dia, 

todavia, somente 20% possui tratamento em todo o país. Isto é, 80% desse esgoto vai direto 

para as camadas freáticas sem tratamento, prejudicando a saúde de milhões de pessoas em 

um país tão populoso como a Índia. O relatório observou, também, um elevado número de 

pequenas fábricas as quais despejam o esgoto sem tratamento, provocando a mistura do lixo 

tóxico com a água doce de muitos rios. E, ainda, apontou que grande parte dos lençóis 

freáticos do país possuem altos níveis de nitratos, substância tida como cancerígena.118 

                                                
115 EL PAÍS. “Brasil é, de longe, o país mais perigoso para os defensores dos direitos indígenas”. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/09/actualidad/1533829654_463251.html. Acesso em: 

11 maio 2020. 
116 GLOBAL WITNESS. Six months on: defending the Philippines. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/blog/six-months-defending-philippines/ Acesso em: 07 maio 2020. 
117 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Índia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/India. 

Acesso em: 10 maio 2020. 
118 UOL. Na Índia, 80% do esgoto é despejado nos rios do país sem tratamento. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2013/03/05/na-india-80-do-esgoto-e-
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30 

O rio Ganges é um dos mais importantes da Índia: possuindo seus 2.500 km de 

extensão é considerado um dos vinte maiores do mundo, contudo, também é visto como um 

dos mais poluídos. O rio é tido como sagrado para os hindus, maioria da população indiana, 

os quais se banham e bebem dessa água durante diversos festivais. Não obstante, o Ganges 

ainda é a garantia de subsistência de muitas famílias indianas e devido à ausência de 

tratamento de esgoto, ao despejo de dejetos industriais, fertilizantes e pesticidas, além dos 

corpos em decomposição, o rio todo está infectado.119 Assim, toda população usufrui sem 

ter conhecimento que cada gota de água é tóxica.120 

Em Varanasi, a cidade mais sagrada da Índia, o grau de bactérias do rio é 3 mil 

vezes maior do que o considerado tolerável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).121 

Outro caso relevante foi em 2017, quando houve o derramamento de petróleo, na região de 

Chennai, causado por uma colisão entre navios. O óleo vazado acarretou grande poluição 

numa extensão de mais de 25 km da costa e, ainda, provocou grandes danos aos pescadores 

da região.122 

A respeito do ativismo ambiental, a Índia ocupa o 3° lugar na lista dos países com 

que mais matam defensores ambientais, conforme relatório da Global Witness, resultando 

em 23 mortes durante 2018. Desse número de mortes, 13 faleceram após um protesto contra 

uma mina de cobre no sul da Índia, assim, foi o incidente mais fatal indicado pela ONG 

naquele ano.123 Ademais, embora o governo indiano possua leis para proteção e limpeza 

dos rios, os ativistas continuam a protestar contra a execução insatisfatória da legislação e o 

impacto do desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente, comprovando a ineficácia 

de tantas leis e medidas que pretendem garantir os direitos dos defensores ambientais.124 

                                                
119 PENSAMENTO VERDE. A poluição do rio Ganges e como isso afeta a população. Disponível em: 

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/poluicao-rio-ganges-e-como-isso-afeta-populacao/. 

Acesso em: 12 maio 2020. 
120 G1. Poluição está matando o sagrado rio Ganges e intoxica os devotos hindus. Disponível em: 
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Acesso em: 12 maio 2020. 
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Disponível em: http://www.abrisco.com.br/novo/noticias-de-interesse/noticias-sobre-acidentes/item/69-
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Acesso em: 12 maio 2020. 
124 PROCLIMA. Menina indiana de 9 anos processa governo por não combater aquecimento global. 
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4.4 IRÃ 

 

Compondo a banca de países-membros participantes do PNUMA desde 1975,125 a 

República Islâmica do Irã é um país localizado na Ásia Ocidental, sendo uma das 

civilizações mais antigas do mundo. O seu sistema político agrupa a democracia e 

teocracia, isto é, ações e poderes submetidos à religião. Seu líder supremo é Ali Khamenei, 

consistindo na máxima autoridade religiosa e política da nação.126 

A nação iraniana possui grandes embates ambientais, sendo a sua capital Teerã 

considerada uma das mais poluentes do mundo. No ano de 2010, houve o decreto de 

feriado devido ao nível precário de poluição atmosférica.127 Já no ano de 2013, o Ministério 

da Saúde do país constatou mais de 4 mil mortes no período de 9 meses, em decorrência da 

contaminação do ar.128 Segundo o presidente do Irã Hassan Rouhani, a acentuação das 

problemáticas ambientais também são frutos dos conflitos que o país enfrenta, alertando 

sobre as fontes estrangeiras.129  

Infelizmente, as problemáticas ambientais também se expandem para outros 

campos, inclusive o marítimo. A nação produz mais de 8 milhões de toneladas de resíduos 

perigosos, sendo estes materiais tóxicos, radioativos ou inflamáveis, acentuando a falta de 

infraestrutura adequada para o descarte.130 Além disso, a grande produção de resíduos 

consistiu na utilização do aterro sanitário em Saravan, em 1984, o qual inicialmente deveria 

ser temporário mas acabou por se tornar o maior no norte do Irã. Há uma quantidade 

exacerbada de água contaminada que entra em contato com os detritos, fluindo para rios e, 

entre estes, alguns que alimentam o Mar Cáspio. 131  

                                                
125 UN ENVIRIONMENT. Committee of Permanent Representatives to the UN Environment. Disponível 

em: https://bit.ly/3cE0ara. Acesso em: 14 maio 2020. 
126 BBC. Como funciona a complexa estrutura de poder do Irã. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51048426. Acesso em: 14 maio 2020. 
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128 G1. Poluição mata mais de 4 mil pessoas em Teerã em 9 meses. Disponível em: 
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Considerado o maior lago do mundo, o Mar Cáspio possui uma grande área de 

extração de petróleo, provocando grandes tensões nos países - Rússia, Irã, Cazaquistão, 

Azerbaijão e Turcomenistão - que são banhados por este. Em 2015, houve um incêndio de 

uma petroleira do Azerbaijão no Mar Cáspio, acentuando a vulnerabilidade deste à danos 

ecológicos.132 Logo depois, no ano de 2018, um acordo histórico foi assinado entre os 

países, colocando à partilha recursos submarinos e fundos marinhos.133  

De acordo com o relatório anual da ONG Global Witness, a República Islâmica do 

Irã se encontra na lista dos países que mais matam ativistas ambientais no mundo.134 No 

ano de 2018, além da morte do conservacionista Kavous Seyed-Emami, falecendo enquanto 

detido, mais sete ambientalistas foram presos sob alegação de espionagem e colaboração 

com estados inimigos. Estes trabalhavam para a proteção da chita-asiática, ameaçada de 

extinção.135  

De acordo com a Humans Right Watch, os acusados não obtiveram acesso ao que 

lhes são de direito, ou seja, as evidências utilizadas contra eles. Apenas dois anos após 

detidos, em 2020, foi confirmado que as autoridades iranianas não possuem provas para 

suportar as acusações proferidas.136 Segundo a Anistia Internacional, as autoridades 

iranianas realizaram uma abundante repressão em 2018, incluindo defensores dos direitos 

humanos e ativistas ambientais.137  

As manifestações pacíficas foram dissipadas através de ataques violentos, 

incluindo espancamento, canhões de água e prisões arbitrárias. As acusações aos ativistas 

ambientais partiam da suposição de coleta de informações sobre áreas estratégicas do país, 

embora não houvesse o fornecimento de evidências que corroborem com a incriminação.138 
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4.5 JAPÃO 

 

Localizado no Oceano Pacífico, próximo à costa oriental da Ásia, o Estado do 

Japão é formado por quatro grandes ilhas principais (Hokkaido, Honshu, Shikoku e 

Kyushu) e várias outras ilhas menores.139 Considera-se que, no país, a poluição ambiental 

tem acompanhado o processo de industrialização ocorrido desde a Era Meiji (1868-

1912).140 Nesse ínterim, destaca-se que, na década de 1960, doenças causadas pela água 

contaminada das fábricas – a exemplo da doença de Minamata – e pela poluição do ar 

levaram o país a implementar rígidas medidas de proteção ambiental, ainda que problemas 

outros persistam necessitando de soluções.141 

Importante questão levantada recentemente no Japão tem sido a atividade das 

usinas nucleares em seu território, principalmente após o acidente nuclear ocorrido na usina 

de Fukushima, em março de 2011, o qual foi resultado da combinação de um terremoto 

com um tsunami que atingiram o nordeste do país naquele período.142 Em maio, um 

vazamento ocorrido na mesma usina fez com que materiais com cerca de cem vezes o nível 

permitido de radioatividade fossem para o mar, de modo que a água contaminada escoava 

para o oceano.143 Como resposta à política nuclear japonesa, em 2012, ativistas exigiram 

que o país abandonasse tal forma de energia.144 

O então primeiro-ministro na época, Yoshihiko Noda, entretanto, defendeu a 

reativação de reatores nucleares no país, tendo em vista o risco de cortes de energia elétrica, 

já que um terço da energia consumida no Japão até então procedia do setor nuclear.145 Em 

2016, o primeiro-ministro Shinzu Abe, levando em consideração a estabilidade do 

fornecimento energético, considerações econômicas e as alterações climáticas, também 
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defendeu que o país não pode ficar sem energia nuclear. 146 Ainda como reflexo do acidente 

nuclear em Fukushima, o Japão causou indignação e preocupação ao anunciar, em 2019, 

um plano de jogar ao mar a água contaminada armazenada desde 2011.147 

No tocante à sua relação com ativistas ambientais, o Japão chamou atenção da 

imprensa e da comunidade internacional ao impedir a entrada do ativista estadunidense 

Richard O´Barry no país, em janeiro de 2016, detendo-o no aeroporto e o submetendo a 

uma série de interrogatórios.148 Conhecido por sua luta contra o cativeiro de golfinhos, 

Richard foi uma das figuras centrais do documentário “The Cove” (2009), o qual trata de 

forma crítica a caça de golfinhos realizada na cidade japonesa de Taiji.149 Em 2019, o 

Tribunal Distrital de Tóquio decidiu contra a ordem de deportação do governo emitida ao 

ativista em 5 de fevereiro de 2016 sob a alegação de que o mesmo havia criado  incômodos 

em Taiji anteriormente.150 

Ademais, observa-se que a cultura conservadora de contenção e a estigmatização 

de manifestações públicas são fatores que têm dificultado a atuação de ativistas ambientais 

no Japão.151 Segundo Eri Okada, jovem ativista da Fridays for Future Tokyo, os japoneses 

enxergam as manifestações públicas como radicais ou perigosas, o que acaba por os 

distanciar dos protestos e marchas.152 Tal observação pode ser feita ao se analisar a 

participação dos jovens em marchas pelo clima no país, comparando essa participação com 

a ocorrida pelos jovens em outros países nos quais o mesmo evento ocorreu ao longo de 

2019.153 
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2020. 
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Ric O'Barry. Disponível em: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/04/national/crime-legal/tokyo-

court-2016-deportation-dolphin-activist-ric-obarry/#.XsppCP9KjDc. Acesso em: 24 maio 2020. 
151 TAKAHASHI, Ryusei. Why aren't more young people fighting climate change in Japan?. Disponível 

em: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/05/national/barriers-climate-activism-in-

japan/#.XspyHP9KjDd. Acesso em: 24 maio 2020. 
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5 BLOCO EUROPEU 

 

O bloco europeu é composto por cinco nações do continente europeu: Espanha, 

França, Itália, Noruega e Rússia. Apesar da costumeira reputação progressista que essas 

nações ocupam no âmbito internacional, são inegáveis as necessidades de avanços estatais 

na preservação ambiental e proteção dos ativistas as reivindicam. Embates entre essas 

causas permeiam todo o continente e demonstram que um desenvolvimento cultural e 

econômico longínquo não perdura quando distanciado da conversação dos meios naturais 

em que se desempenham.  

 

5.1 ESPANHA 

 

O Reino da Espanha é um país da Europa ocidental situado na Península Ibérica – 

sudoeste do continente –, sendo banhado pelo Oceano Atlântico a norte, noroeste e 

sudoeste de seu território e pelo Mar Mediterrâneo a leste e sudeste.154 Em 2018, 

oferecendo autonomia a pasta do meio ambiente em relação ao então Ministério da 

Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente, criou-se no país, a partir de uma 

reforma ministerial, o Ministério para a Transição Ecológica.155 Este tem por 

responsabilidade propor e executar a política do Governo nas áreas de energia e de meio 

ambiente, visando a transição para um modelo produtivo e social mais ecológico.156 

Com relação à proteção do ambiente marinho, a Espanha, em 2017, registrou na 

conferência “Our Ocean” oito compromissos do país para a proteção dos oceanos.157 

Desses, além do compromisso de proibir o uso de sacolas plásticas a partir de primeiro de 

janeiro de 2020, dois foram especialmente destacados: a ampliação do Parque Nacional de 

Cabrera e a declaração do Corredor Mediterrâneo de Cetáceos como área marinha 

protegida.158 Considerado área de alto valor ecológico, tal corredor constitui o habitat de 
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grande diversidade de cetáceos, sendo o compromisso importante para proteger as espécies 

ameaçadas por atividades como a pesquisa e exploração de hidrocarbonetos na região.159 

Em 2018, o Governo espanhol aprovou o decreto que tornou o Corredor de 

Cetáceos do Mediterrâneo uma área protegida, tornando proibidas na área de 46 mil km2 

explorações baseadas em perfurações ou explosões subaquáticas.160 Já no ano de 2019, na 

Convenção de Barcelona, os países ribeirinhos do Mediterrâneo concordaram com a 

proposta do Governo da Espanha de incorporar o Corredor à lista de Áreas Especialmente 

Protegidas de Importância para o Mediterrâneo.161 Quanto à expansão do Parque Nacional 

de Cabrera, tal se deu também em 2019, quando a área do Parque foi ampliada em nove 

vezes, sendo de 90.794 hectares a área total protegida, tornando-o o segundo maior parque 

nacional marinho do mediterrâneo.162 

No tocante a situação de defensores ambientais, o relatório “A que preço?”, da 

Global Witness, destaca que ao menos dois defensores foram assassinados em 2017 na 

Espanha: Xavier Villas e David Díez.163 Ambos guardas florestais, Xavier e David foram 

assassinados por um caçador enquanto realizavam a patrulha de rotina.164 O episódio 

chamou a atenção para o fato de que os riscos da atividade de defesa da vida selvagem não 

estão restritos às florestas sul-americanas e africanas, além de ter alertado também para a 

situação desses profissionais no território espanhol, os quais passaram a reiterar pedidos de 

melhor apoio das autoridades acerca das suas condições de trabalho e proteção.165 
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5.2 FRANÇA 

 

A República Francesa, país da Europa Ocidental, é banhada, além do Oceano 

Atlântico, pelo Mar do Norte e Mar Mediterrâneo, sendo que, de todas as 22 nações que 

possuem costa para este último, é a que mais despeja dejetos plásticos nele, de acordo com 

relatório da ONG WWF publicado em 2016. Apesar de a França já ter proibido o uso de 

sacolas plásticas que não sejam biodegradáveis e, ainda mais importante, ser signatária da 

Convenção de Barcelona para proteção do litoral mediterrâneo e espécies marinhas, 

acredita-se que sua alta quota individual de poluição é um reflexo do impacto das 

atividades turísticas e a consequente má gestão dos resíduos.166 

Como se não bastasse a alta contaminação por micro-plásticos em diversas áreas, a 

exemplo da praia Beaulieu-sur-Mer,167 no sudeste do país, as autoridades francesas ainda 

têm de lidar periodicamente com vazamentos de petroleiros, como foi o caso do Grande 

America, narvio de carga que afundou e despejou, entre outras substâncias, 45 containers 

de materiais perigosos na Baía de Biscay em 2019. A contenção de danos requereu um 

esforço mútuo franco-hispânico, já previsto desde 1999 no Plano Biscay,168 acordo bilateral 

entre França e Espanha para segurança marítima e cooperação na Baía de Biscay.169 

Atualmente, os franceses já têm uma certa prática com planos de contenção de 

danos no caso de despejo de substâncias tóxicas nos oceanos. Após o incidente do 

petroleiro Amoco Cadiz, em 1978, o governo resolveu inserir uma seção sobre poluição 

oceânica no Plano de Defesa Civil francês, no qual são encontradas diretrizes quanto à 

gravidade do impacto, a autoridade encarregada da limpeza, os equipamentos necessários, 

entre outros.170 Isso porque, na época, alguns materiais dispersantes utilizados para a 
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dispersão do óleo derramado acabaram impactando severamente na perda de vida marinha, 

com o desaparecimento de diversas espécies de moluscos, crustáceos e aves.171 

Em relação ao ativismo, a República Francesa é reconhecida por ter emergido após 

uma revolução baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, defendidos e 

relembrados até hoje em movimentos sociais, incluindo o de defesa ao meio ambiente. 

Nesse sentido, os ambientalistas franceses são reconhecidos pela adoção de uma postura 

bastante ativa e que, muitas vezes, na visão das autoridades, tenda à desobediência civil e 

infração das leis. Isso acaba gerando embates entre os manifestantes e os agentes policiais, 

estes acusados de utilizarem a violência indevidamente.172 

Essa foi a problemática que permeou conflitos como o de novembro de 2019, 

quando alguns ativistas para a mudança do clima retiraram retratos do presidente 

Emmanuel Macron de mais de 130 prédios de prefeituras e levaram para protestos. Os 

ativistas argumentaram que Macron era hipócrita ao se dirigir à comunidade internacional 

como se fosse defensor do meio ambiente quando suas ações no país não seriam tão bem 

intencionadas assim. Entretanto, a justificativa não foi bem aceita, visto que a lei francesa 

prevê prisão para tal ato denunciado. De toda forma, nenhuma sentença chegou a esse tipo 

de condenação e, embora os vereditos tenham sido mistos, diversas multas foram 

aplicadas.173 

Ademais, cita-se o caso de Notre-Dame-des-Landes, uma pequena vila no oeste da 

França que se tornou um dos maiores símbolos de resistência e embate ambiental-social 

quando moradores, fazendeiros e ativistas se uniram para impedir a construção de um 

aeroporto na área. Depois de 8 anos de confrontos com a polícia e ordens de evacuação, o 

Primeiro-ministro Édouard Philippe cancelou o projeto em 2018, ordenando que os 

remanescentes saíssem da área em até três meses. Todavia, muitos ainda permanecem lá, 

mesmo após 2 anos, em uma espécie de sociedade anti-capitalista.174 
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5.3 ITÁLIA 

 

Apesar de ser um dos maiores consumidores de plástico na Europa,175 a República 

Italiana possui um dos programas mais desenvolvidos no Mediterrâneo para proteger áreas 

especiais da costa e do oceano. Por lei, o país pode instituir até 50 áreas marinhas 

protegidas em todas suas águas. Embora de tamanho pequeno em comparação com os 

santuários marinhos nacionais de países como os Estados Unidos, todas as áreas marinhas 

italianas protegidas empregam zoneamento rigoroso para designar a área principal para 

proteção, exigido pela jurisdição do país.176  

Uma das formas mais eficazes de proteger a biodiversidade e os ecossistemas 

marinhos é a criação de Áreas Marinhas Protegidas, conhecidas como AMP. Na Itália, a 

AMP de Torre Guaceto permitiu aumentar 15 vezes a desova e o nascimento de larvas de 

algumas espécies de peixes, em relação a área circundante não protegida.177 As áreas 

marinhas protegidas italianas refletem os santuários marinhos nacionais, na medida em que 

usam conselhos consultivos compostos por 12 especialistas locais e nacionais e partes 

interessadas. O gerenciamento do local fornece uma ligação direta para os cidadãos locais e 

conselhos ao gerente da área marinha protegida.178 

No entanto, essa atuação ainda tem seus limites. Prova disso é que ainda no ano de 

2020 foram identificados os níveis mais altos de microplástico já registrados no fundo do 

mar, localizados no fundo do Mediterrâneo nas proximidades da Itália.179  Não o bastante, 

análises laboratoriais de diversos institutos científicos, ao examinar a vida marinha de 

praias, entre elas as italianas, revelaram espécies que continham microfibras entre seus 

intestinos. A infecção de animais em países costeiros é alarmante quando se considera a 
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amplitude de cadeia de intoxicação que será atingida pela atividade humana, afetando 

diversos portes de peixes até seus predadores finais.180 

Em sentido contrário aos avanços do Estado italiano na preservação oceânica, os 

movimentos em prol do meio ambiente têm uma história sangrenta no país. O caso mais 

direto disso ocorreu em 1998, quando três ativistas do movimento No Tav, que se opõe à 

criação da nova linha ferroviária de alta velocidade entre Turim e Lyon, foram presos por 

ecoterrorismo. Durante um julgamento, nenhuma evidência clara contra eles foi 

apresentada e dois dos acusados cometeram suicídio em suas celas. Protestos de mesma 

natureza seguem sendo criminalizados no território, considerados terrorismo por 

envolverem áreas de interesse governamental e brutalmente rebatidos pela polícia. 181 

 

5.4 NORUEGA 

 

O Reino da Noruega é um país nórdico da Europa, banhada pelo oceano Atlântico, 

que possui fronteiras territoriais com a Suécia, Finlândia e Rússia e, além disso, sua capital 

é a cidade de Oslo, região mais populosa do país.182 Na Noruega, a preservação de mares e 

oceanos é vista com muita responsabilidade e encarada como prioridade nacional. De modo 

geral, todos os poluentes para os oceanos, principalmente as substâncias tóxicas, necessitam 

de cooperação internacional e, nesse contexto, o país contribui ativamente em diversas 

atividades de assistência regional ou global imprescindíveis para a proteção do ambiente 

marinho.183  

Assim, a questão de substâncias prejudiciais ao meio ambiente é completamente 

tratada na política nacional e o governo da Noruega está frequentemente planejando 

projetos de gestão para todas as regiões marinhas norueguesas.184 Todavia, o país também 

já recebeu algumas denúncias, como foi o caso da mineradora norueguesa Hydro, a qual foi 

acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) do Pará, no Brasil, de contaminar rios e 
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comunidades de um município situado em uma das regiões mais poluídas da floresta 

amazônica.185 

 A mineradora foi alvo de cerca de 2 mil processos judiciais e, conforme a BBC, 

alguns moradores da região ficaram infectados com uma concentração de chumbo no corpo 

sete vezes maior do que a média mundial.186 Além do vazamento de resíduos tóxicos da 

mineradora, a Hydro utilizou uma tubulação clandestina para o despejo de rejeitos sem 

tratamento em um complexo de nascentes de outro rio brasileiro, aponta um laudo 

divulgado pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). Consoante com o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o derramamento gerou 

riscos à população local e, ainda, uma perda considerável da biodiversidade.187 

 Apesar de muitas vezes ser considerado “ecológico”, o governo da Noruega 

aprovou novas licenças de exploração de petróleo no Ártico, em 2016, e após dez dias, o 

país ratificou o Acordo de Paris, o qual reivindica dos países que diminuam suas emissões 

de gases de efeito estufa.188 Em conformidade com vários ativistas ambientais, a situação 

foi vista como uma afronta à responsabilidade climática global e, a partir daquele momento, 

foi aberto o primeiro processo judicial em discordância a um país implicando na violação 

do Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015.189 

Como consequência, alguns ativistas pertencentes ao Greenpeace Arctic Sunrise 

entraram no local de exclusão de uma plataforma petrolífera da empresa norueguesa Statoil, 

por meio de caiaques e botes infláveis a bordo, com o objetivo de protestar em combate ao 

início das perfurações em um dos locais mais íntegros da Região Ártica. Diversos 

defensores do meio ambiente estavam lá com o propósito de enviar uma mensagem ao 

governo norueguês e ao mundo, pedindo para que deem prioridade aos seres humanos e não 

ao petróleo do Ártico.190 

 

                                                
185 SENRA, Ricardo. Noruega é maior acionista de mineradora denunciada por contaminação na 

Amazônia. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40423002. Acesso em: 12 maio 2020. 
186 Ibidem. 
187 SENRA, Ricardo. Mineradora norueguesa tinha 'duto clandestino' para lançar rejeitos em nascentes 

amazônicas. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43162472. Acesso em: 12 maio 2020. 
188 HERRERO, Thaís. Ativistas do Greenpeace confrontam plataforma de petróleo norueguesa no 

Ártico. Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/blog/ativistas-do-greenpeace-confrontam-

plataforma-de-petroleo-norueguesa-no-artico/. Acesso em: 12 maio 2020. 
189 DW BRASIL. Noruega é processada por exploração de petróleo no Ártico. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/noruega-%C3%A9-processada-por-explora%C3%A7%C3%A3o-de-

petr%C3%B3leo-no-%C3%A1rtico/a-41382467. Acesso em: 12 maio 2020. 
190 HERRERO, Thaís. Ativistas do Greenpeace confrontam plataforma de petróleo norueguesa no 

Ártico. Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/blog/ativistas-do-greenpeace-confrontam-

plataforma-de-petroleo-norueguesa-no-artico/. Acesso em: 12 maio 2020. 
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5.5 RÚSSIA 

 

A Federação Russa é considerada um dos grandes poderes marítimos do mundo, 

de suma importância para a vida social e econômica do país, assim como a exploração 

global dos oceanos. Sua importância cresce ao considerar a geopolítica do Estado, com uma 

extensa área de hidrocarbonetos, onde pelo menos 80% das reservas de petróleo e gás da 

Rússia estão nos seus mares ao norte, assim como detém cerca de um quarto de toda a água 

doce do mundo. A atividade vital da Rússia, especialmente de suas regiões costeiras, 

depende da operação ininterrupta do transporte marítimo e do suporte adequado ao tráfego 

de carga e passageiros.191 

É especialmente alarmante que com essa dependência, grande parte dos recursos 

marinhos venham sendo contaminados por resíduos industriais. Com estimativas de 35 a 

60% do total de reservas de água potável, não atendem aos padrões sanitários, sendo um 

agravante ainda maior em Moscou, possuindo 70% de sua área dependente de águas 

superficiais, a grande nação russa falha em cobrar multas significativas por desastres 

ambientais em todo o território. A exemplo, em 2016, uma empresa industrial chamada 

Norilsk Nickel foi multada em meros US $ 530,00 por contaminar todo um rio da Sibéria 

com metais pesados. 192 

As indústrias são a principal fonte de poluição russa, faltando incentivo na prática 

de hábitos ecológicos e responsabilização. Em todo o país, rios e lagos foram inundados 

com escoamento de resíduos das fábricas. A Rússia tem os meios para impor seus próprios 

regulamentos ambientais, mas o Ministério de Recursos Naturais não conseguiu coletar 

dados aprofundados acerca dos 132.075 casos de envenenamento em rios.193 Os oficiais 

russos contribuíram para frustrar, em 2019,  planos para realização de um parque marinho 

de preservação e proibir a exploração de recifes de águas profundas perto do território da 

Austrália no continente, priorizando seus interesses na exploração de recursos naturais.194  

Muitas das vitórias de causas ambientais no país se dão pelo chamado grassroot 

activism, atividade que diverge do trabalho de ONGS por sua ação mais direta acerca da 

                                                
191 RUSSIAN FEDERATION. The World Ocean Disponível em: 

https://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/CDONEW22.htm. Acesso em: 12 maio 2020. 
192 BRAMLETT, Sam. Driven by Industry: Water Pollution in Russia from Coast to Coast. Disponível em: 

https://borgenproject.org/water-pollution-in-russia-from-coast-to-coast/. Acesso em: 08 maio 2020. 
193 Ibidem. 
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43 

causa em defesa. Um exemplo seria em 2016, na Carélia, região no noroeste da Rússia, 

uma empresa recebeu permissão das autoridades para cortar a floresta de Sunsky para 

construir um projeto de mineração de pedreira. Os moradores locais ocuparam a floresta dia 

e noite, dormindo em tendas, mesmo no inverno. Mais uma vez, o protesto atraiu tanta 

atenção que as autoridades foram forçadas a cancelar o projeto.195 

No que compete ao ativismo ambiental, o principal desafio se encontra nos embates 

contra a propaganda do governo. Ao mesmo tempo que este reprime algumas organizações 

e indivíduos, acusando-os de serem agentes estrangeiros, as autoridades também estão 

tentando incentivar certas formas de mobilização social. Segundo a Professora Associada 

de Governo Laura Henry, existe uma “espécie de situação de pressão, em que o governo 

reprime os grupos que são excessivamente críticos e incentiva aqueles com quem pode 

trabalhar para enfrentar problemas sociais".196 

  

                                                
195 CHIRIKOVA, Evgeniya. Russia is a land of protests and activism. Really. Disponível em: 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/12/russia-is-land-protests-activism-really/. Acesso em: 08 

maio 2020. 
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6 BLOCO DA OCEANIA 

 

O Bloco da Oceania é constituído pela Austrália, visto que essa delegação possui 

uma significativa importância por sua grande biodiversidade e por possuir a mais ampla 

extensão de recifes do mundo. Ainda assim, o país encontra inúmeras problemáticas 

atualmente, com destaque para as políticas ambientais adotadas e para as medidas tomadas 

a respeito do ativismo ambiental. 

 

6.1 AUSTRÁLIA 

 

Conhecida pela variedade de sua fauna, a Comunidade da Austrália, localizada na 

Oceania, notabiliza-se também pela presença de uma vasta área desértica em seu interior e 

uma flora que varia de acordo com a região, além de abrigar a Grande Barreira de Corais.197 

Esta, sendo rica em biodiversidade e maior área de recifes do mundo, é considerada, desde 

1981, Patrimônio da Humanidade.198 Entretanto, mesmo com sua importância, a Barreira 

tem enfrentado um severo processo de branqueamento ocasionado pelo aumento de 

temperatura de suas águas em razão das mudanças climáticas.199 

No tocante à proteção dos oceanos, a Austrália ganhou forte projeção internacional 

ao criar, em novembro de 2012, a maior rede de reservas marinhas do mundo, a qual 

abrange cerca de 1/3 dos territórios marítimos do país.200 Na área protegida, ficam restritas 

as explorações de petróleo e gás, bem como a pesca comercial, objetivando-se a proteção 

dos ecossistemas marinhos australianos, inclusive da Grande Barreira de Corais.201 Tal 

medida, todavia, acabou por provocar críticas do setor pesqueiro em razão da possibilidade 

de perda de postos de trabalho e prejuízos às comunidades costeiras.202 

                                                
197 BRITANNICA ESCOLA. Austrália. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Austr%C3%A1lia/480708. Acesso em: 05 maio 2020. 
198 BRITANNICA ESCOLA. Grande Barreira de Coral. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Grande-Barreira-de-Coral/481407. Acesso em: 05 maio 2020. 
199 CORREIO BRAZILIENSE. Grande Barreira de Coral da Austrália sofre seu pior branqueamento. 

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2020/04/06/interna_ciencia_saude,842804/grande-barreira-de-coral-da-australia-sofre-seu-pior-

branqueamento.shtml. Acesso em: 05 maio 2020. 
200 BBC BRASIL. Austrália cria maior conjunto de reservas marinhas do planeta. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/11/121116_australia_reserva_ru.shtml. Acesso em: 01 maio 

2020. 
201 Ibidem. 
202 G1. Austrália cria rede de proteção para preservar biodiversidade marinha. Disponível em: 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/11/australia-cria-rede-de-protecao-para-preservar-biodiversidade-

marinha.html. Acesso em: 01 maio 2020. 
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Economicamente, a Comunidade possui como seu segundo maior gerador de 

receita o carvão – uma das principais fontes de energia do mundo e um dos grandes 

responsáveis pelas emissões de CO2 –, sendo o país que mais exporta tal combustível fóssil 

para o mundo.203 Em 2014, mesmo com as advertências da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre as emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global, o então primeiro-

ministro Tonny Abbott defendeu o uso do carvão como fonte de energia, tendo em vista sua 

essencialidade para a economia nacional e mundial, assim como para o desenvolvimento 

dos países.204 

Em relação à política ambiental adotada pela Austrália, o primeiro-ministro Scott 

Morrison, em 2019, foi reconduzido ao cargo com um discurso crítico aos ambientalistas, 

além de próximo à indústria do carvão e aos projetos contrários à emergência climática 

global, que, em sua visão, acarretariam em ataque à vida tradicional do povo.205 Nesse 

contexto, movimentos de ativistas ambientais têm sido alvos de leis que visam à 

criminalização de protestos.206 Em Queensland, por exemplo, após ação do grupo 

Extinction Rebellion contra a indústria do carvão, foram aprovadas leis que penalizam com 

até dois anos de prisão quem usar de dispositivos de bloqueio para interromper o transporte 

ou impedir negócios no estado.207 

  

                                                
203 EXAME. Austrália defende o carvão como fonte energética. Disponível em: 
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7 BLOCO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

O bloco das delegações observadoras é formado por organizações institucionais de 

renome internacional em sua proteção ambiental e aqueles que dela se beneficiam. A 

atividade das 5 delegações escolhidas: Environmental Defense Fund, Global Witness, 

Green Peace, Human Rights Watch e World Wide Fund For Nature, apesar de não possuir 

poder de voto no presente comitê, é essencial pelo seu suporte científico, empírico, seu 

trabalho de conscientização e preservação na busca pela harmonia das relações entre 

homens, nações e o meio ambiente.  

 

7.1 ENVIRONMENTAL DEFENSE FUND 

 

Fundada em 1967, a Environmental Defense Fund (EDF), conhecida também 

como Fundo de Defesa Ambiental, é uma corporação de defesa do meio ambiente sem fins 

lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que tomou proporções mundiais ao descobrir 

meios inovadores de solucionar os mais complicados problemas do meio ambiente. A 

organização foca suas funções em temas como restauração de ecossistemas, oceanos, saúde 

humana e, além disso, preserva a utilização de ciência, economia e direito a fim de 

resoluções ambientais inteligentes e duradouras.208 

A respeito dos oceanos, a EDF propõe uma política menos agressiva em relação à 

prática da sobrepesca. O objetivo do grupo é auxiliar os 12 principais governos, que 

representam 61% da pesca mundial de peixes, a modificarem para a pesca sustentável. A 

ação é feita com o propósito de fazer esse novo hábito de sustentabilidade se espalhar pelo 

mundo, ajudando a quem mais precisa dos oceanos, como os fornecedores de frutos do mar 

e pescadores. Além disso, a corporação viabilizará as ferramentas e o conhecimento 

necessário para atingir o objetivo.209 

Devido ao compromisso mundial da EDF, diversos países adotaram as técnicas de 

pesca sustentável como medida para proteger os recursos oceânicos e propiciar alimentos e 

empregos a quem realmente precisa.210 Com relação ao despejo de substâncias tóxicas nos 
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oceanos, em 2020, ao completar 10 anos desde o derramamento de petróleo da plataforma 

Deepwater Horizon, no Golfo do México, a organização reconheceu todo o esforço coletivo 

necessário para alcançar projetos que garantam a restauração do ecossistema do Golfo. 211 

Ainda, em suas políticas relacionadas com o petróleo, é notável a preocupação da 

corporação em certificar que a produção da substância seja da maneira mais segura. 212 

Acerca do ativismo ambiental, a temática é tratada com muita importância pela 

ONG, visto que há inúmeros jovens ativistas que contribuem com a organização. A 

exemplo disso, Kendra Hughes, uma funcionária da organização e defensora do meio 

ambiente, em uma entrevista a respeito de mudanças climáticas, afirmou que, para ela, é 

muito emocionante acompanhar o crescimento e evolução do ativismo ambiental, servindo 

como um ato de esperança para tantas questões ambientais.213 

Em matéria sobre a nova geração de jovens ativistas ambientais, o diretor sênior de 

comunicações da EDF, Keith Gaby, alertou para a grande quantidade de jovens protestando 

e lutando por causas maiores, principalmente pela alteração na política de mudanças 

climáticas. O Instituto de Política de Harvard comunicou que cerca de 73% dos eleitores 

jovens não concordam com a abordagem que Donald Trump, atual presidente dos Estados 

Unidos, trata esse tema, já que pouco considera as mudanças climáticas. Atualmente, 

aqueles que estão prestes a começar sua vida adulta não aceitarão costumes antigos que 

possam prejudicar o meio ambiente que eles herdarão.214 

 

7.2 GLOBAL WITNESS 

 

A Global Witness é uma ONG internacional que tem como objetivo principal 

confrontar os sistemas políticos e econômicos globais acerca do vínculo existente entre eles 

e os abusos aos direitos humanos, a exploração de recursos naturais e os danos ao meio 

ambiente. Possui sede em Londres, Washington e Bruxelas, além de contar com uma vasta 
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rede de parceiros e aliados ao redor do mundo.215 Desde a sua fundação, em 1994, diversas 

investigações foram alavancadas pela organização, o que levou a uma documentação 

sistemática de como os conflitos relacionados à problemática ambiental têm uma íntima 

relação com a corrupção existente nos governos mundiais.216  

Essas investigações são extremamente meticulosas, podendo ocorrer durante 

meses ou até mesmo anos, enquanto diversas técnicas são aplicadas para garantir que 

praticamente todos os detalhes sejam analisados. Sendo assim, muitas vezes as 

averiguações começam com denúncias por fontes anônimas, depois são realizadas 

filmagens secretas que podem evoluir para monitoramento via satélite e/ou drone. Há 

também a análise de dados, com a ajuda de inteligência artificial, tudo para garantir a maior 

exatidão das informações coletadas. Quando todo o processo é finalizado, há a publicação 

do relatório, cujo conteúdo é uma mescla de apresentação dos dados obtidos durante a 

investigação e uma exposição de fatos. 217  

Em 2012, o primeiro relatório anual sobre as mortes de ativistas ambientais ao 

redor do mundo218 trouxe à tona uma discussão extremamente relevante no âmbito dos 

direitos humanos, forçando as nações a incluírem essa crise, antes ignorada, na agenda 

política global.219 Com isso, foi colocada em foco a brutalidade com a qual eram 

assassinados aqueles que defendiam suas terras - e os recursos naturais nelas contidos – 

contra as invasões de grandes corporações aliadas a governos que visam somente ao viés 

econômico.220 

O relatório mais recente, publicado em 2019,221 revelou que mais de quatro 

ativistas ambientais foram mortos por semana em 2018, além dos inúmeros que foram 

criminalizados e presos ou ameaçados por se opor a governos e empresas. Os dados 
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também mostraram que os ataques são realizados por indústrias extremamente destrutivas, 

como a de mineração e extrativismo, agronegócio, exploração madeireira, entre outras. 

Sendo assim, a Global Witness vem expondo tais situações e lutando deliberadamente para 

colocar um fim às diversas formas de silenciar os ditos “inimigos do Estado”.222 

Além de dar uma grande atenção às violações de direitos humanos, a ONG 

também luta pelo fim da impunidade para os executivos de grandes indústrias, tais como a 

mineradora. Em 2017, a gigante petroleira Shell enfrentou um dos maiores julgamentos de 

suborno corporativo da história, devido a seu papel em um acordo realizado em 2011 com 

um ex-ministro nigeriano condenado por lavagem de dinheiro. A negociata tratava do bloco 

de petróleo OPL 245 e seus efeitos levaram o povo a perder mais de 1 bilhão de dólares, 

além dos inúmeros impactos ambientais gerados pela atividade petrolífera.223  

Recentemente, a organização se mostrou preocupada com os rumos da proteção 

ambiental frente à pandemia de COVID-19224 e a crise ocasionada por ela. Dito isso, 

chamou a atenção para a estrita relação entre o desmatamento e a perda da vida selvagem 

com o aumento de doenças infecciosas, ressaltando que o caminho para prevenir uma futura 

pandemia é escutar o que têm a dizer os ambientalistas e os líderes indígenas, justamente os 

grupos que estão muito vulneráveis às doenças. A Global Witness também vem recebendo 

relatos de que os ataques por eles sofridos na verdade têm aumentado durante a pandemia, 

principalmente em países como Colômbia, Nigéria e Filipinas.225 

  

7.3 GREENPEACE 

 

O Greenpeace é uma ONG internacional cuja sede é encontrada na cidade de 

Amsterdã, na Holanda, e detém de 55 escritórios ao redor do mundo. 226 Sua principal 

característica é a não aceitação de financiamentos por parte de governos ou corporações. 

                                                
222 GLOBAL WITNESS. Enemies of the State? How governments and business silence land and 

environmental defenders. Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/enemies-state/. Acesso em: 07 maio 2020. 
223 GLOBAL WITNESS. 25 years creating change. Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/about-

us/25-years-creating-change/. Acesso em: 09 maio 2020. 
224 Em inglês: Corona Virus Disease 2019. Refere-se ao nome da doença ocasionada pelo novo coronavírus. 
225 GLOBAL WITNESS. Governments and business must stand up for land and environmental 

defenders now, so that they can help build a more resilient and fair future for us and our planet. 

Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/governments-and-business-must-stand-land-

and-environmental-defenders-now-so-they-can-help-build-more-resilient-and-fair-future-us-and-our-planet/ 

Acesso: 07 maio 2020. 
226 GREENPEACE.  Worldwide. Disponível em: 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/worldwide/. Acesso em: 07 maio 2020. 
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Desde a sua fundação, em 1971, a Greenpeace é fundamentada no princípio 

conhecido como “desobediência civil não-violenta”. Essa forma de intervenção política é 

diferente das tradicionais, pois muitas vezes são ações performáticas e diretas, de forma a 

inserir na esfera pública contemporânea a política por trás das questões sociais, econômicas 

e ambientais defendidas pela Organização.  

Tal tipo de abordagem faz com que a resistência dos seus manifestantes se baseie 

na presença física – o combate direto na responsabilização dos autores da injustiça – e, 

enfim, a forte veiculação pelos meios de comunicação que dela surge. Essa prática é 

extremamente necessária, pois a sua marca de não-violência faz com que cada indivíduo se 

torne atuante em relação às injustiças ambientais. 

Essa ética se apoia em uma forte base filosófica sobre a qual as concepções 

ecológicas atuais necessitam quebrar os paradigmas das velhas ideias. E por velhas ideias, 

compreende-se um novo modo de viver na sociedade – apesar de contidas num sistema 

industrial e capitalista – no qual o movimento em prol do meio ambiente jamais evite a 

oposição ao incremento armamentista e imperialista de alguns países, os principais 

oponentes do Greenpeace.227 

Em relação ao ativismo ambiental, as ações diretas propostas pelo Greenpeace 

merecem uma atenção especial por suas peculiaridades. São tais protestos, marcados pela 

presença física e embate direto com os autores das injustiças em questão, que seguem uma 

filosofia necessária e pautada na disseminação das pautas para o conhecimento popular. Por 

ter como objetivo a veiculação das discussões, tais ações detêm de um caráter performático, 

nas quais a irreverência e a comunicação lúdica caracterizam uma forte aparição midiática, 

que é justamente o objetivo, pois a política se ocupa daquilo que se vê, produzindo 

profundas relações com o sensível.228 

Por esse motivo, o ativismo pelo Greenpeace significa pôr em risco as vidas dos 

próprios voluntários que, por vezes, têm de beirar as fronteiras da legalidade e ilegalidade. 

O princípio da desobediência civil, portanto, toma vez e enfrenta o acirramento da violência 

que vem ocorrendo por parte do sistema de controle e vigilância das instituições de 

segurança pública.  
                                                
227 GOMES, Marcela de Andrade. Política, estética e ativismo ambiental: um estudo sobre as ações do 

Greenpeace no contemporâneo. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128999/328320.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Acesso: 16 jun. 2020. 
228 FREITAS, Arthur et al. O sensível partilhado: estética e política em Jacques Rancière. Revista História: 

Questões & Debates, Curitiba. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/historia/article/viewFile/7942/5585/. 

Acesso: 16 jun. 2020 
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Não obstante a heterogeneidade das intervenções bem como das estratégias 

utilizadas pela ONG, sua participação na esfera pública se encontra marcada por uma 

pluralidade vista controversa nos debates públicos. Ao mesmo tempo em que se baseia em 

uma ética que vai de encontro às velhas ideias já supracitadas, a Organização surge como 

instituição na qual oscila frequentemente entre os princípios políticos e aqueles de uma 

empresa inserida no sistema capitalista.229 

Vê-se, dessa forma, a necessidade de levantar o debate da intervenção por parte da 

ONG na esfera Estatal. O afastamento das decisões políticas por parte de Organização cujo 

pilar se encontra em intervenções e embates diretos é viável? Seria realmente cabível à 

emergência do discurso ambiental um modelo de governabilidade e intervenção na qual se 

nega o caráter político e partidário? Tais questionamentos devem ser postos em discussão 

no cenário do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente para que a atuação da 

ONG se ressalte como importante autora na resolução dos conflitos ambientais em questão.  

 

7.4 HUMAN RIGHTS WATCH 

 

 A Human Rights Watch (HRW) é uma organização internacional não-

governamental de direitos humanos, em atuação desde 1978. Em sua intensa investigação 

acerca de violações de direitos humanos, a organização possui caráter de imparcialidade e, 

a partir da notória violação, se reúne com demais organizações internacionais e governos, 

em prol de reparações de ações contraproducentes.230 O órgão se apresenta no Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente como delegação observadora. 

Pautados na ética, justiça e igualdade, é de se esperar o posicionamento da 

organização frente às questões ambientais que assolam o planeta. Logo, a HRW, em seus 

diversos relatórios, já acentuou a necessidade de proteção à ativistas, denunciando ações e 

pressionando por mudanças. Portanto, é cabível citar a recente morte do defensor dos 

direitos dos povos indígenas, Zezico Rodrigues, em Maranhão, no Brasil. Um relatório 

                                                
229 GOMES, Marcela de Andrade. Política, estética e ativismo ambiental: um estudo sobre as ações do 

Greenpeace no contemporâneo. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128999/328320.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Acesso: 16 jun. 2020. 
230 HUMAN RIGHTS WATCH. Sobre a Human Rights Watch. Disponível em: 

https://www.hrw.org/pt/sobre-human-rights-watch. Acesso em: 14 maio 2020. 
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prévio já havia sido feito, relatando e denunciando as condições inseguras da região, além 

da crescente impunidade frente à ameaças e assassinatos.231  

Sabendo que o desmatamento e a violência contra defensores são fatores 

interligados, a HRW cobrou do até então ministro de Segurança Pública e Justiça, Sérgio 

Moro, a incluir a situação precária da Amazônia nas políticas de combates, acentuando a 

urgência de tais medidas.232 Os ativistas da África do Sul também sofrem duras punições 

por se oporem à mineração, sendo assediados, intimados e atacados, disponibilizou o 

relatório da HRW em conjunto com outras organizações.233 

A organização acentua os perigos enfrentados por aqueles que lutam pelo 

ambiente, muitos acusados de serem um risco à segurança nacional e até de terrorismo. 

Cita-se o caso de 24 ativistas climáticos postos à prisão domiciliar em Paris, sob a lei de 

emergência, a qual permite a imposição de prisão sem autorização judicial. Não obstante, 

no Equador, o líder indígena Pepe Acacho foi acusado de terrorismo e condenado a prisão, 

acusações das quais foram revisadas pela HRW, não encontrando evidências verossímeis às 

queixas.234 

Ademais, no relatório da HRW sobre a mineração em Moçambique, a organização      

evidenciou os efeitos da mineração como poluente da água, levando a contaminação de 

rios, córregos e lençóis freáticos.235 Em outro relatório, a organização trouxe informações 

sobre a indústria de mineração de carvão dos Estados Unidos, a qual reverteu a legislação 

sobre os riscos ambientais da remoção de montanhas,  destacando a falha na redução de 

ameaças à saúde, bem como enterro de entulhos em riachos, formando "vales-aterros".236  

Destarte, é possível ter a compreensão da preocupação da Human Right Watch 

perante a poluição dos oceanos, uma vez que acarreta diretamente não só na saúde 

                                                
231 HUMAN RIGHTS WATCH. Declaração da HRW sobre o assassinato do líder indígena Zezico 

Rodrigues, no Maranhão. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/news/2020/04/01/340256. Acesso em: 14 

maio 2020. 
232 EL PAÍS. HRW cobra de Moro inclusão da Amazônia nas políticas de combate ao crime organizado. 

Disponível em: https://bit.ly/3fS7fGf. Acesso em: 14 maio 2020. 
233 HUMAN RIGHTS WATCH. Interview: The Dangers of Opposing Mining in South Africa. Disponível 

em: https://www.hrw.org/news/2019/04/16/interview-dangers-opposing-mining-south-africa. Acesso em: 14 

maio 2020. 
234 HUMAN RIGHTS WATCH. Targeted: Counterterrorism Measures Take Aim at Environmental Activists. 

Disponível em: https://www.hrw.org/news/2019/11/28/targeted-counterterrorism-measures-take-aim-

environmental-activists. Acesso em: 14 maio 2020. 
235 HUMAN RIGHT WATCH. “O que é uma casa sem comida?”. Disponível em:      

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mozambique0513port_ForUpload_0.pdf. Acesso em: 15 maio 

2020. 
236 DNOTICIAS. EUA ameaçam saúde pública ao reverter lei sobre mineração superficial de carvão. 

Disponível em: https://bit.ly/3cNVFtO. Acesso em: 15 maio 2020. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mozambique0513port_ForUpload_0.pdf
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ambiental, como também na saúde pública, indo de acordo com o seus objetivos de luta 

pela proteção dos mais vulneráveis.237 

 

7.5 WORLD WIDE FUND FOR NATURE 

 

A World Wide Fund For Nature, WWF ou Fundo Mundial para a Vida Selvagem e 

Natureza é uma organização independente, líder mundial na luta pela conservação da 

natureza. Trabalhando em mais de 100 países, em variados níveis, a WWF colabora com 

pessoas ao redor do mundo em busca do desenvolvimento e entrega de soluções inovativas 

na proteção de comunidades, vida selvagem e seus habitats. Seus esforços em pesquisa, 

conservação e recuperação objetivam que o valor da natureza seja refletido desde as 

decisões locais à nível global.238 

No que se refere a proteção oceânica, a organização reconhece a pesca como um 

dos maiores fatores para o declínio da vida selvagem marinha. Nesse sentido, a WWF se 

conecta a comunidades com ferramentas que capacitam o controle local de recursos, com 

projetos na Ásia, América Latina e Caribe para ajudar os pescadores de pequena escala a 

garantir o acesso e direitos de posse, melhorar práticas e usar a tecnologia para implementar 

os relatórios e transparência. Ao mesmo tempo, a organização trabalha para fechar 

fronteiras nos principais países importadores de frutos do mar ilegal e insustentável, por 

meio de ações regulatórias e voluntárias do setor privado do governo.239de  

Entre as metas da WWF, está a tentativa de expandir a extensão do mangue em 

20% até o ano de 2030. Essa parceria com a Aliança Global do Mangue aproveita o 

conhecimento, a experiência e o trabalho contínuo de organizações locais, regionais e 

globais para melhorar os esforços de gestão e conservação. Há uma ligação direta entre os 

ecossistemas do mangue e recifes de corais, e a WWF está focada em salvar os recifes que 

são importantes para as comunidades. Da África Oriental Costeira ao Triângulo de Coral240, 

                                                
237  HUMAN RIGHTS WATCH. About us. Disponível em: https://www.hrw.org/about-us. Acesso em: 15 

maio 2020. 
238 WWF. About Us. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/about. Acesso em: 14 maio 2020. 
239 WWF. OCEANS: what wwf is doing. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/initiatives/oceans. 

Acesso em: 14 maio 2020. 
240 O triângulo de coral é uma região marinha que abrange as partes da Indonésia, Malásia, Papua Nova 

Guiné, Filipinas, Ilhas Salomão e Timor-Leste com pelo menos 500 espécies de corais para a construção de 

recifes.  
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os avanços no entendimento científico dos recifes de coral e criação de ferramentas que 

apoiam a conservação liderada pela comunidade, são primordiais.241 

Com trabalhos de mais de 25 anos em solo Ártico, o trabalho da WFF foca no 

fortalecimento da governança local, avançando em tópicos como inteligência climática, 

desenvolvimento sustentável e uma proteção permanente de áreas ecologicamente críticas. 

Além de promover a boa administração de algumas das áreas mais ricas e biologicamente 

diversas do Ártico dos Estados Unidos, como o Estreito de Bering e a Baía de Bristol, a 

WWF está trabalhando através do Conselho do Ártico, um fórum intergovernamental 

composto pelas oito nações do Ártico, para proteger a vida selvagem e a colheita de 

subsistência, protegendo áreas protegidas interconectadas e bem gerenciadas em todo o 

Ártico.242
 

Para que tantas atividades possam ser realizadas, a organização conta com uma 

extensa gama de ativistas e embaixadores que, no ano de 2019, alcançou o número de 10 

milhões de apoiadores. Na luta contra o despejo de plástico nos oceanos, mais de meio de 

milhão de ativistas para a WFF nos EUA assinou um contrato para apoiar um acordo 

internacional legalmente vinculante que aborda a problemática. Lançado no outono de 

2016, o programa Panda Ambassador é uma rede de ativistas locais do WWF que estão na 

linha de frente do ativismo ambiental, levando suas comunidades a envolver o público e 

inspirar mudanças reais nas principais prioridades do movimento.243 

Entretanto, nem todo o impacto global da World Wide Fund For Nature é positivo 

e seus métodos por vezes são questionados. Denúncias acerca do envolvimento na 

contribuição de maus tratos de povos originários, foram admitidas no processo da OCDE, 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2016. A queixa tratava 

sobre a falta de consulta com o povo Baka ao associar-se ao governo de Camarões para 

cortar as florestas em zonas de caça de troféus e parques nacionais, o que resultou na 

expulsão desses povos. A WWF estaria tratando sua política para com indígenas como uma 

                                                
241 WWF. OCEANS: what wwf is doing. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/initiatives/oceans. 

Acesso em: 14 maio 2020. 
242 WWF. OCEANS: what wwf is doing. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/initiatives/oceans. 

Acesso em: 14 maio 2020. 
243 WWF. Activism in 2019. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/pages/activism-in-2019. Acesso 

em: 14 maio 2020. 
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mera aspiração, apesar de existir por mais de vinte anos na organização, que se recusa a 

admitir irregularidades.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
244 CORRY, Stephen. WWF Violating Indigenous Rights – Complaint Abandoned. Disponível em: 
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8 CONCLUSÃO 

 

Abordando a discussão do avanço humano como uma onda que se sobrepõe à vida 

não-humana, o PNUMA, a partir do presente guia, para além de reunir os conhecimentos e 

informações necessárias para analisar a postura de suas representações diante dos temas, ele 

também é um convite à prática.  

Embora os posicionamentos das delegações muito ocasionalmente se choquem, o 

propósito do debate se encontra: desenvolver ferramentas para a elaboração de um plano 

global sustentável. Observar cada entendimento e a forma com que as representações 

tratam os tópicos é uma maneira de compartilhar espaços e experiências que possam, assim, 

funcionar pela lógica prática de intervenção política. 

Logo, é necessário encarar as ações dos países aqui representados como forma de 

revelar a capacidade que o discurso do meio ambiente possui de dar suporte a diferentes 

projetos políticos contra o modo de vida produtivista. Idealiza-se, então, que a reunião 

desses conhecimentos seja um convite às delegações para pensar a vida e o meio ambiente 

além do propósito econômico de desenvolvimento. A política começa justamente onde se 

pára de equilibrar lucros e perdas.245   

                                                
245 RANCIÉRE, J. O desentendimento: Política e filosofia. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018. 
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