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CARTA DOS DIRETORES
Sejam muito bem-vindos ao comitê do PNUMA na DiploMUN Online 2022! É com imenso
prazer que a diretoria os recebe nesta casa, especialmente ao discutir sobre temas tão
importantes, como a proteção da biodiversidade. Como todos devem saber, o mundo está
passando por um momento especialmente importante frente a Crise Climática, e suas
consequências, apesar de afetarem os quatro cantos do planeta, tem efeito especialmente
nocivo na região do Ártico, centro das nossas discussões.
Esperamos que este documento os ajude não só a simular bem como também a entender um
pouco mais sobre as problemáticas que a humanidade está enfrentando. O comitê se passa
atualmente, mas os tópicos debatidos só serão refletidos nas décadas por vir, até porque a
preservação do meio ambiente é um trabalho de longo prazo em termos humanos - só agora
as primeiras consequências estão começando a aparecer, mas note que a raça humana vem
destruindo o planeta há séculos (o que pode parecer muito, mas não é ínfimo do ponto de
vista geológico). A natureza é massiva e complexa, e é surpreendente como uma única espécie
consegue modificá-la de forma tão danosa em tão pouco tempo.
É agora ou nunca - estamos num momento crítico para a manutenção não só da
biodiversidade como também da humanidade. Se o mundo não começar a agir agora, não
teremos tempo para reverter os danos e o final do século se tornará um pesadelo. O planeta
vai resistir - ele sempre resiste - mas e quanto a nós? Como ficam nossas cidades, nossas
crianças, nossa economia, nossos governos, nossa forma de viver?
E é claro que o aquecimento global está no centro dos holofotes, mas os humanos são
especialistas em descobrir métodos de destruição - a caça, poluição, extração de recursos
naturais. Até mesmo a exterminação das culturas indígenas tem impacto direto na
biodiversidade do Ártico.
Esperamos que, nesta simulação, vocês façam muito mais que os líderes do mundo real.
Que falem, discutam, debatam, mas também que ajam,proponham e disponham-se a ajudar
esta causa como possível, mesmo que isso signifique um pouco menos de lucro nos relatórios
trimestrais. E que tragam estes ensinamentos para suas vidas, que entendam mais sobre o
assunto e possam abraçar a causa. Muitos falam que os jovens são os líderes do amanhã, mas
nós também somos os líderes do hoje. Nós também somos responsáveis pelo nosso futuro, e
é nosso trabalho garantir que este seja um futuro próspero. Desejamos que desfrutem bem

do material disponibilizado, mas não parem por aqui! Pesquisem mais sobre a situação, da
maneira que possam, e temos certeza de que teremos uma ótima simulação! Tanto a diretoria
quanto o secretariado estão abertos para quaisquer dúvidas, e boa sorte!

O COMITÊ
Com sede principal em Nairóbi, Quênia, o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) é o principal órgão que determina a agenda ambiental e promove a
implementação de medidas protetivas ao meio ambiente referentes ao desenvolvimento
sustentável, a nível internacional, servindo como maior expoente global do protecionismo
ambiental. Desse modo, tem como missão fomentar parcerias que visem a proteção do meio
ambiente, fornecendo então o suporte técnico, o compartilhamento de informações e as
soluções para possíveis problemas relativos à promoção da sustentabilidade.
O trabalho do PNUMA divide-se em sete áreas principais: mudança climática, desastres e
conflitos, gestão de ecossistemas, governança ambiental, químicos e resíduos, eficiência de
recursos e estudos sobre o meio ambiente. Todo o trabalho realizado pelo programa nessas
áreas tem como principal patrocinador o Fundo para o Meio Ambiente. Outras fontes de
fundos da instituição são os fundos destinados (recursos destinados para um tema ou país
em específico), os quais são patrocinados majoritariamente pelo Fundo Global para o Meio
Ambiente (GEF), o Fundo Verde para o Clima e a Comissão Europeia.
O PNUMA possui uma Diretoria Executiva, assim como uma Equipe Sênior de Gestores,
responsáveis por elaborar a Estratégia a Médio Prazo (EMP) do órgão, a qual dura 4 anos e
tem como objetivo determinar aquilo que deve ser feito visando cumprir a Agenda de 2030
das Nações Unidas e o acordo firmado na “Rio+20”. Ademais, o órgão é ligado à Assembleia
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, principal fórum global para discussões acerca do
meio ambiente, o qual tem seus encontros preparados e medidas revisadas pelo Comitê de
Representantes Permanentes. Nela, o órgão atua em colaboração com 193 países, além de
colaborar com presas, membros da sociedade civil e outros grupos e partes interessadas. Em
relação à sua divisão de trabalho, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é
dividido em 8 partes. (PNUMA)

Divisões
- Divisão de comunicação: Parte responsável por divulgar as informações referentes ao
PNUMA aos governos, parceiros, mídia e população como um todo. Desse modo, mantém a
identidade do órgão e engaja o público com a causa ambiental.

- Divisão de setores corporativos: Defende os interesses do PNUMA, auxiliando para
uma administração eficiente e gerenciando sua exposição de risco.
- Divisão de economia: Fornece soluções para problemáticas econômicas, como
ambientes propícios para o debate, políticas inovadoras, projetos-piloto e novos mecanismos
de mercado.
- Divisão de ecossistemas: Auxilia os governos dos países na conservação, restauração e
gerenciamento dos ecossistemas locais, tanto terrestres quanto aquáticos. Trabalha também
com desastres e conflitos que tenham causas e/ou consequências ambientais. À vista disso, a
divisão ajuda governos em questões como a diminuição da poluição, a reação às mudanças
climáticas e a consideração da relação entre a pobreza e o meio ambiente em seus planos de
desenvolvimento.
- Gabinete de Assuntos de Governança: Parte responsável por engajar os Estados
membros, principais grupos e setores interessados, como o privado, nas atividades do
PNUMA. Infere-se, portanto, que presta serviços tanto ao órgão governamental do PNUMA
quanto à Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e ao Comitê de
Representantes Permanentes, ajudando ambos a ter mais impacto e voz.
- Divisão de Direito: Lidera a comunidade global no progresso contínuo do direito
ambiental, visando assim combater crimes relativos ao meio ambiente e assegurar o
cumprimento de compromissos ambientais internacionais. Portanto, trabalha junto às
instituições judiciárias, legislativas e formuladoras de políticas fornecendo capacidades,
transparência e prestação de contas.
- Divisão de Políticas e Programas: Assegura o funcionamento de programas, políticas,
ações de monitoramento e responsabilidades sociais do programa. Da mesma forma, garante
que os mesmos estejam em consonância com a agenda das Nações Unidas.
- Divisão de Ciência: Através do monitoramento do meio ambiente global, assim como de
políticas, realiza análises e fornece informações verificadas cientificamente que sejam
relevantes para o planejamento, tomada de decisões e desenvolvimento de políticas relativas
ao desenvolvimento sustentável. Assim, alerta sobre ameaças ambientais emergentes e é

responsável pela avaliação e relatórios acerca da dimensão ambiental da agenda de 2030 e
das ODSs.

Escritórios
Escritórios regionais:
Escritório Regional da África.
Escritório Regional da Ásia e Pacífico.
Escritório Regional da Europa.
Escritório Regional da América Latina e Caribe.
Escritório Regional da América do Norte.
Escritório Regional do Oriente Médio.
Escritórios sub-regionais:
Escritório Sub-regional da Ásia Central em Almaty (ligado ao Escritório Regional da Europa).
Escritório Sub-regional da Ásia e Pacífico em Samoa (ligado ao Escritório Regional da Ásia e
Pacífico).
Escritório Sub-regional da África Ocidental na Costa do Marfim (ligado ao Escritório
Regional da África).
Escritórios de ligação:
Escritório de Ligação de Bruxelas com a União Europeia (ligado ao Escritório Regional da
Europa).
Escritório de Ligação com a Comissão da União Africana (CUA) na Etiópia (ligado ao
Escritório Regional da África).
Escritórios nacionais:
Escritório Nacional do Brasil (ligado ao Escritório Regional da América Latina e Caribe).
Escritório Nacional do Uruguai (ligado ao Escritório Regional da América Latina e Caribe).
Escritório Nacional do México (ligado ao Escritório Regional da América Latina e Caribe).
Escritório Nacional da Jamaica (ligado ao Escritório Regional da América Latina e Caribe).
Escritório Nacional da China (ligado ao Escritório Regional da Ásia e Pacífico).
Escritório Nacional da Índia (ligado ao Escritório Regional da Ásia e Pacífico).
Escritório Nacional do Iraque (ligado ao Escritório Regional do Oriente Médio).

Escritório Nacional da Arába Saudita (ligado ao Escritório Regional do Oriente Médio).
Escritório Nacional do Líbano (ligado ao Escritório Regional do Oriente Médio).
Escritório Nacional da África do Sul (ligado ao Escritório Regional da África).
Escritório Nacional da Rússia (ligado ao Escritório Regional da Europa).
Outros:
Escritório de Viena e Secretaria da Convenção dos Cárpatos (ligado ao Escritório Regional da
Europa).
Escritório de Nova York (responsável por ligar o Secretariado e outras organizações da ONU,
Missões Permanentes referentes à ONU, organizações civis e acadêmicas etc.).
O PNUMA ainda é responsável por abrigar o secretariado tanto de acordos internacionais
multilaterais quanto de órgãos de pesquisa, os Escritórios do Banco de Dados de Informações
de Recursos Globais, ou Escritórios GRID, com sede em Arendal, Geneva, Nairóbi, Sioux Falls
e Varsóvia.
Secretariados e convenções hospedados pelo PNUMA:
Secretariado do ozônio.
Acordo Africano-Eurasiático de Aves Migratórias (AEWA).
Convenção de Bamako.
Convenção da Basiléia.
Convenção dos Cárpatos.
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em
Perigo de Extinção (CITES) .
Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) .
Convenção de Minamata.
Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal (MFS) .
Convenção de Roterdã.
Convenção de Estocolmo.
Convenção de Teerã.
Convenções sobre Mares Regionais e Secretários de Planos de Ação.
Unidade de Coordenação Regional para o Caribe/Convenção de Cartagena (CAR/RCU).
Secretariado do Órgão Coordenador dos Mares do Leste Asiático (COBSEA).

Unidade de Coordenação Regional da África Oriental / Convenção de Nairobi (EAF/RCU).
Plano de Ação para o Mediterrâneo / Convenção de Barcelona (MAP/RCU).
Plano de Ação para o Noroeste do Pacífico / Unidade de Coordenação Regional
(NOWPAP/RCU).
Coordenação Regional para a África Oriental e Central / Convenção de Abidjan
(WACAF/RCU).
Secretariado do Órgão Coordenador dos Mares do Leste Asiático (COBSEA).

INTRODUÇÃO
Caso você não receba um presente no Natal do próximo ano, pode ser que os impactos
negativos do aquecimento global no Círculo Polar Ártico (região localizada no Hemisfério
Norte do planeta), também conhecido como Polo Norte, tenham interrompido as atividades
de produção do bom velhinho.
Insofismavelmente, a notoriedade dos impactos ambientais sofridos pelo planeta nas últimas
décadas tem se expandido a cada ano, o que demonstra um maior zelo populacional com um
aspecto tão importante para a sobrevivência humana. Todavia, ainda assim, pouco se conhece
sobre o Círculo Polar Ártico, e muito menos sobre a sua biodiversidade e como a região como
um todo é afetada pelas mudanças climáticas e aquecimento global.
Em linhas gerais, é importante reconhecer que o Ártico em toda sua extensão abrange cerca
de 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desse total 45% do território é
constituídos por uma imensa quantidade de ilhas, além de partes continentais situadas no
extremo norte onde se encontram áreas territoriais pertencentes aos Estados Unidos,
Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Sendo um importante hub para a pesquisa
biológica por conter uma biodiversidade única e alto potencial de observação do passado da
ação antropomórfica devido ao seu poder de conservação, fato constatado pela expansão
constante de bases nacionais de pesquisa no local, a região possui uma alta relevância
diplomática, política e socioeconômica para diversos países do mundo.
Todavia, com um aumento das mudanças climáticas como um dos fatores que ameaçam a
estabilidade e existência do Círculo Polar Ártico, a sua importância para o mundo é posta em
risco, bem como o vasto quantitativo de espécies biodiversas que habitam o local. Entretanto,
mesmo com o reconhecimento da necessidade de tomada de ação, a baixa coletânea de
informações e a divergência de interesses multinacionais tornam a problemática algo
complicado e, até o momento, sem solução. No comitê, espera-se que os delegados debatam
e busquem medidas que de forma concomitante equilibrem os seus interesses nacionais e
garantam a preservação da biodiversidade do Círculo Polar Ártico, desenvolvendo diretrizes
inovadoras e criativas para que, no futuro, a existência da região fundamental ao hemisfério
norte não seja apenas uma memória saudosista em livros de história.

Meio Ambiente do Círculo Ártico
Biodiversidade
O nome dado à região polar ártica é aplicado de maneira abrangente para denominar o
conjunto de terras que se estende do círculo polar ártico, ao sul, até o polo norte. Devido às
condições climáticas do local, a vida que ali residia sofreu adaptações que permitiram que as
espécies prosperassem.
Nos debates públicos globais e no imaginário popular, o derretimento do gelo sob os pés de
ursos polares (Ursus maritimus) e pinguins-imperadores (Aptenodytes forsteri) muitas vezes
surgem em destaque quando o tema é mudança climática. Esta não é uma imagem ruim e é
usada, com bons resultados, para aumentar a conscientização sobre os desafios significativos
enfrentados pelo Ártico e Antártico, uma vez que engloba tanto a velocidade aumentada
quanto os efeitos físicos marcantes que as mudanças climáticas têm nas regiões polares e as
pressões que isso coloca na biodiversidade polar especializada. Todavia, ainda assim, é
fundamental entender as diferentes características de biodiversidade presentes no Círculo
Polar Ártico.
A flora encontrada no local é majoritariamente composta por taigas e tundras, musgos,
arbustos e gramíneas, se resumindo a vegetação rasteira propícia a climas gélidos e
temperaturas negativas, tendo uma permanência curta. A vegetação se faz presente
principalmente nos meses mais quentes do ano, julho e agosto, correspondentes ao verão
boreal. O verão boreal é um fenômeno sazonal e é responsável pelo degelo parcial do gelo,
permitindo assim que a vegetação rasteira apareça. O solo existente é chamado de “solos de
tundra”, visto que é um dos poucos que suporta esse tipo de cobertura vegetal. Ele apresenta
um baixo índice de componentes orgânicos e permanece coberto de gelo no inverno.
Na fauna é possível encontrar um número limitado de animais típicos da região, os quais se
adaptaram para sobreviver ao clima. O ecossistema animal consiste basicamente em ursos
polares, renas da Eurásia, caribus e o boi almiscarado da América. Já a fauna marinha é
composta por: baleias, lẽoes marinhos, narvais e muitas outras espécies de peixes que vivem
abaixo das camadas de gelo. Além disso, a região é destino de milhares de espécies
migratórias (incluindo 279 espécies de pássaros e baleias cinzentas e jubarte), que vão para o
Ártico aproveitar o verão da região. (Callaghan et al.; Johnsen et al.)

Os desafios para a Biodiversidade no Círculo Polar Ártico
A contribuição do Ártico para a biodiversidade global é significativa. Embora o Ártico tenha
relativamente poucas espécies em comparação com áreas como os trópicos, a região é
reconhecida por sua diversidade genética, refletindo as muitas maneiras pelas quais as
espécies se adaptaram a ambientes extremos.
Em 2005, o Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) do Conselho do Ártico forneceu uma
visão geral dos desafios do Ártico em relação à biodiversidade e às mudanças climáticas. A
ACIA associa a vulnerabilidade do Ártico às mudanças climáticas e o consequente papel que
desempenha na regulação do clima da Terra. Como resultado do aquecimento global, o Ártico
mudou drasticamente durante a última década. De acordo com observações científicas, o gelo
marinho está recuando e diminuindo.O manto de gelo da Groenlândia está derretendo tal
qual o permafrost. Nos próximos 100 anos, espera-se que as mudanças climáticas se
acelerem, contribuindo para grandes mudanças físicas, ecológicas, sociais e econômicas,
muitas das quais já começaram.
Algumas das tendências climáticas do Ártico destacadas pelo relatório da ACIA, incluem
aumentos nas temperaturas, precipitação, degelo do permafrost e recuo do gelo marinho no
verão.
Em relação à biodiversidade do Ártico, o relatório da ACIA previu que:
• As zonas de vegetação do Ártico mudarão, trazendo impactos abrangentes;
• A diversidade, os alcances e a distribuição das espécies animais mudarão;
• É muito provável que a redução do gelo marinho aumente o transporte marítimo e o acesso
aos recursos;
• Níveis elevados de radiação ultravioleta afetarão pessoas, plantas e animais;
• Múltiplas influências irão interagir para causar impactos às pessoas e ecossistemas.
O grupo de trabalho de Conservação da Flora e Fauna do Ártico (CAFF) do Conselho do Ártico
é um componente importante na avaliação e monitoramento da biodiversidade do Ártico. O
CAFF fornece informações sobre o status e as tendências das espécies e populações do Ártico
e lançou recentemente o relatório “Tendências da Biodiversidade do Ártico: Indicadores
Selecionados de Mudança”, que é o primeiro resultado da Avaliação da Biodiversidade do
Ártico que tinha conclusão prevista para 2013. O relatório identifica algumas tendências e

estressores na biodiversidade do Ártico hoje e confirma muitas das previsões do relatório da
ACIA.
A mudança climática está emergindo como o fator de estresse mais abrangente e significativo
na biodiversidade do Ártico. Nas últimas décadas, alguns habitats únicos para a flora e fauna
do Ártico mergulharam em uma onda de desaparecimento e impacto negativo. Existem, por
exemplo, sinais de alerta precoce de declínio de espécies associadas ao gelo marinho, que
fornece um habitat para inúmeras espécies do Ártico. Em terra, as árvores estão começando
a invadir o ecossistema da tundra, e várias comunidades de plantas, incluindo espécies de
gramíneas, ciperáceas, musgos e líquenes, estão sendo substituídas por espécies de regiões
mais ao sul.
Outrossim, como símbolo dos desafios enfrentados pela biodiversidade no Círculo Polar
Ártico, as populações de certos vertebrados também estão diminuindo. O Arctic Species
Trend Index (ASTI), que rastreou as populações de vertebrados no Ártico nos últimos 34
anos, mostrou um declínio de 10% nas populações de vertebrados terrestres. Embora a
maioria das espécies do Ártico examinadas no relatório “Tendências da Biodiversidade do
Ártico” esteja estável ou aumentando, algumas espécies importantes para os humanos estão
em declínio. Renas selvagens e caribus, por exemplo, diminuíram em aproximadamente um
terço desde que suas populações atingiram o pico na década de 1990 e início de 2000.
Outros estressores também estão impactando a biodiversidade do Ártico. Notavelmente, os
contaminantes podem afetar a biodiversidade do Ártico, através da bioacumulação nos
tecidos, e podem afetar a reprodução e a mortalidade das espécies. Embora muitos dos
chamados poluentes orgânicos persistentes (POPs) estejam diminuindo no Ártico como
resultado de proibições e restrições anteriores de uso e emissões, suas concentrações ainda
são altas o suficiente para afetar a biodiversidade. Alguns novos POPs, como compostos
polibromados e perfluorados, ainda não são regulamentados internacionalmente e têm o
potencial de viajar e se acumular nas cadeias alimentares do Ártico. Muitos relatórios do
Conselho do Ártico e outras publicações de pesquisa científica contêm uma riqueza de
informações

sobre ameaças

mais

convencionais

à biodiversidade causadas

por

contaminantes, pressões de desenvolvimento de recursos, transporte marítimo e assim por
diante.
Apesar dos esforços mais recentes para melhorar a compreensão das tendências e questões
da biodiversidade do Ártico, as informações são atualmente insuficientes e disponíveis
apenas de forma fragmentada e irregular. De fato, o relatório “Tendências da Biodiversidade

do Ártico” observa: “Dificuldades significativas foram encontradas na preparação deste
relatório porque a maioria dos países não possui programas de monitoramento da
biodiversidade. Onde tais programas existem, os dados coletados não são consistentes em
toda a região circumpolar”.
Embora existam esforços para monitorar as espécies do Ártico, a falta de coordenação,
compromisso de longo prazo, integração e envolvimento da população local resultou em
ligações fracas entre monitoramento e tomada de decisão. O trabalho em andamento do
Programa de Monitoramento da Biodiversidade Circumpolar é outra iniciativa importante
para melhorar os dados sobre os principais componentes dos ecossistemas do Ártico.
Numerosos resultados de pesquisa do IPY 2007–2008 foram, ou serão, publicados e novas
iniciativas, como o Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e o exame de proteção do
ambiente marinho do Ártico (PAME) dos instrumentos legais do Ártico estão sendo
desenvolvidos.
O Ártico é visto como um barômetro altamente responsivo aos processos globais. No entanto,
os efeitos não são unidirecionais: a mudança no Ártico também pode desencadear mudanças
em processos globalmente importantes relacionados à circulação oceânica e aos sistemas
climáticos. A ciência climática recente do Ártico indica que as mudanças climáticas no Ártico
já estão afetando o resto do mundo através de uma série de impactos – nomeadamente a
circulação atmosférica; circulação oceânica; mantos de gelo e elevação do nível do mar e ciclo
do carbono marinho e terrestre. Em outras palavras, o Ártico é um componente de sistemas
biofísicos, geopolíticos e socioeconômicos globais fortemente ligados. A indefinição da linha
entre o extremo norte e o resto do planeta é um desenvolvimento crítico que traz consigo uma
série de novas considerações importantes. Cada vez mais, há preocupações de que as
mudanças climáticas possam produzir impactos no Ártico que sobrecarregam os sistemas de
governança existentes e a capacidade de adaptação, não apenas no Ártico, mas em outras
regiões do globo. Portanto, faz-se extremamente necessária a discussão das problemáticas
hodiernas de forma concomitante em que se estabelece uma rede de colaboração global a fim
de mitigar os potenciais efeitos negativos das mudanças climáticas na região.
Permafrost
O fenômeno conhecido como permafrost, podendo também ser chamado de Pergelissolo, é
um tipo de solo presente na região do Ártico, no extremo norte do planeta. A camada é
predominantemente composta por rochas, detritos e sedimentos e cobre cerca de 25% da

superfície terrestre. As condições para o surgimento do solo permafrost são diversas, fatores
como: a dinâmica climática, o tipo de relevo, a cobertura vegetal e a natureza e origem da
rocha matriz, são os principais.
Permafrost significa “permanentemente congelado” e se trata de uma espessa camada de solo
congelado que, em tese, não derrete. É apenas durante os períodos mais quentes do ano que
a chamada “camada ativa” fica disponível. Étambém nesta camada que encontra-se a
vegetação. Durante o degelo sazonal da faixa mais próxima da superfície, parte da vegetação
que fica coberta, descongela e serve de alimento para muitos animais da região.
Por ser uma espessa camada de gelo que está há muito tempo congelada, cientistas temem
que com as intensas crises climáticas vividas nos últimos anos e com o rápido processo de
degelo das camadas polares, o permafrost libere uma alta quantidade de gás carbônico para
atmosfera, degenerando ainda mais a atual situação climática vivida.

Ameaças
Toda a problemática abordada neste guia traz consigo diversas consequências devastadoras
no ecossistema e biodiversidades locais, podendo afetar profundamente as relações naturais
entre a fauna e flora local e comprometer as atividades econômicas da região. Os impactos
vão desde o derretimento das calotas polares à introdução de microplásticos no ambiente
marinho, e mostram que nem mesmo regiões mais isoladas estão protegidas de tais ameaças.

Crise climática
Uma das consequências mais visíveis das ações humanas é provocada diretamente pela crise
climática - nos últimos 150 anos, as temperaturas da região aumentaram até quatro vezes
mais que a média global, mostrando que o polo é ainda mais vulnerável ao aquecimento
global do que o restante do globo. No entanto, as consequências vão além do mero degelo de
calotas polares. Muitas espécies de animais e de plantas se encontram em forte perigo de
extinção caso as previsões climáticas atuais se concretizem.

Nas últimas décadas, foi registrada uma queda de mais de 30% na área coberta pelo gelo no
ártico, como demonstrado no gráfico ao lado, e as camadas de gelo que ainda restam estão
até 40% mais finas e permanecem congeladas por ainda menos tempo. Estes números devem
seguir aumentando conforme as temperaturas se intensificam, mudança que afeta
profundamente as delicadas relações entre fauna e flora que caracterizam a biodiversidade
da região.
As mudanças na presença das geleiras alteram os ciclos físicos e biológicos fundamentais para
muitas plantas e animais que o usam como habitat ou dependem de sua presença em
determinados períodos do ano. Essas ações diminuem a velocidade de reprodução da vida, a
disponibilidade de alimentos e a distribuição espacial da biodiversidade no ártico, reduzindo
drasticamente o número de diversas populações, pondo muitas em risco de extinção.
Alguns episódios de chuva anormal no norte do Canadá, por exemplo, vêm derretendo e
destruindo estruturas de gelo que são utilizadas por focas-aneladas para proteger seus
filhotes, expondo-os a hipotermia e possíveis predadores. Outras espécies, como ursospolares, narvais, morsas e gaivotas também estão demonstrando uma diminuição
preocupante nas taxas de reprodução e sobrevivência com as mudanças nas dinâmicas de
congelamento dos mares. As chuvas fora de época modificam a carga de nutrientes dos lagos,
alterando as rotas migratórias de diversos peixes, o que pode desequilibrar os ecossistemas
afetados.
Apesar de todos os efeitos negativos, o derretimento pontual de algumas geleiras pode
beneficiar a biodiversidade local, a depender do seu nível. Foi observado, por exemplo, que o
aumento das temperaturas no inverno provocou maiores taxas de reprodução e sobrevivência

em populações de renas Svalbard (Rangifer tarandus platyrhynchus). No entanto, a maior
parte da comunidade científica considera que tais casos não anulam a necessidade de
medidas contra a crise climática, e podem, a longo prazo, até mesmo desregular a cadeia
alimentar através da superpopulação de determinadas espécies.
O aquecimento também pode aumentar a população de espécies invasoras, as quais são mais
adaptadas a ambientes quentes, em detrimento de espécies nativas. O número de espécies da
raposa-do-ártico, por exemplo, está caindo ao mesmo tempo em que a raposa-vermelha,
menos resistente ao frio, demonstra taxas crescentes de fertilidade, num fenômeno
amplamente reconhecido por estudiosos como consequência do aumento das temperaturas
Tais danos à biodiversidade tem efeitos que vão muito além da preservação do ambiente com o aumento na parasitação de renas por insetos, que vivenciam um aumento em suas
taxas reprodutivas, as criações de renas, que tem profundo significado cultural para as
comunidades indígenas da região e já estão ameaçadas devido à exploração de petróleo e gás
natural no ártico, podem se degradar ainda mais.
Para conseguir sobreviver ao clima hostil do ártico, muitas espécies tiveram de se adaptar
para prosperar em curtas estações sem neve, baixa incidência solar, baixas temperaturas do
solo e escassez de nutrientes. Dessa forma, elas se encontram limitadas a reagir perante às
mudanças climáticas, principalmente devido ao fato de não terem uma grande habilidade de
competição perante a espécies migrantes que venham a aparecer com as mudanças de clima.
No caso dos animais, muitos sobrevivem ao ambiente do clima ártico graças a estratégias
como hibernação ou migração sazonal. Assim, são frágeis para alterações bruscas no
ecossistema onde vivem, como interferências em rotas de migração e no tempo sazonal de
reprodução, alterações nas condições da neve e em ciclos de congelamento no inverno e
chegada de novos predadores, competidores, parasitas e doenças.
De forma semelhante, o permafrost está descongelando rapidamente, ameaçando liberar
enormes quantidades de carbono para a atmosfera e agravando ainda mais a crise climática.
Apesar de não ter consequências diretas tão graves para a biodiversidade, o permafrost
permanece crítico não só em relação às possíveis emissões, mas também a consequente
fragilização do solo, que pode danificar a infraestrutura da região, inclusive utilizada por
povos indígenas e fins científicos.
Outra consequência devastadora das mudanças climáticas no ártico é o aumento avassalador
de incêndios na região. Na primeira década do século XXI, tal fenômeno ocasionou a
destruição de 50% mais área plantada a cada ano do que em qualquer década do século
anterior. Na segunda década, a situação não foi diferente, com o Alasca presenciando a

ocorrência de seu segundo pior ano em relação a queimadas em 2015. Além disso, foi
constatado que a frequência de incêndios no ártico é atualmente a maior desde a formação
das florestas boreais 3.000 anos atrás e potencialmente a maior em cerca de 10.000 anos.
Mesmo que tal problemática seja também ligada a queimadas iniciadas diretamente por
humanos, as mudanças climáticas têm uma grande parcela de responsabilidade.
Infelizmente, estudos em relação aos impactos do aquecimento global no ártico ainda são
muito precários, especialmente em comparação a outras regiões com maior facilidade de
acesso. Além disso, há também certa dificuldade em analisar os efeitos da crise climática,
posto qucada espécie reage e se adapta de forma diferente, de modo que a pesquisa na região
deve ser incentivada para melhor explicar as mudanças que devem vir a acontecer nos
próximos anos.

Aquecimento global no Círculo Polar Ártico
Vários fatores levam o clima da Terra a mudar continuamente em muitas escalas de tempo
diferentes. Os processos ligados à deriva continental influenciaram a circulação atmosférica,
as correntes oceânicas e a composição da atmosfera ao longo de milhões de anos. Um
resfriamento global nos últimos 60 milhões de anos mudou as condições no Ártico de uma
superfície livre de gelo durante todo o ano para uma superfície completamente coberta de
gelo. Variações na radiação solar ao longo de muitos milênios como resultado de alterações
na órbita da Terra ao redor do Sol criaram ciclos quentes e frios. Em uma escala de tempo
mais curta, o atual período interglacial (Holoceno) viu breves períodos de resfriamento
causados por erupções vulcânicas, variações fracas na radiação solar e outros fatores.
Todavia, nem tudo são flores, ou, como adaptação para a nossa realidade, nem tudo são
tundras e permafrosts. O grau de aquecimento observado no Ártico desde 1980 é duas vezes
maior do que no resto do mundo. As temperaturas na maior parte do Ártico aumentaram
substancialmente nas últimas décadas, principalmente no inverno. O aumento da
temperatura no inverno no Alasca e no oeste do Canadá foi de cerca de 3 a 4 °C ao longo do
último meio século. As estações meteorológicas no Alto Ártico norueguês também notaram
temperaturas crescentes. Em Longyearbyen, a temperatura média anual aumentou em cerca
de 0,25°C por década desde o início das medições em 1912 até 2011, um aumento ligeiramente
maior do que para o Ártico como um todo no mesmo período. Evidências disponíveis revelam
que os anos de 2005-2011 foram os mais quentes já registrados no Ártico.
Temperatura

A comparação entre observações de temperatura no Ártico durante um período de cinquenta
anos (1957-2006) e previsões de modelos para o mesmo período mostram que os modelos
são capazes de descrever tanto o aumento de temperatura observado no Ártico quanto o grau
de aumento de temperatura. Em média, a temperatura no Ártico como um todo aumentou
entre 0,5 e 1,0°C neste período, de acordo com os modelos e as observações reais. As
temperaturas no passado distante (antes dos termômetros) podem ser calculadas usando
sedimentos do fundo do lago, anéis de crescimento em árvores e núcleos de gelo. A partir
desse tipo de dados, sabemos que as temperaturas de verão no Ártico são mais altas hoje do
que em qualquer outro momento nos últimos 2.000 anos. A última vez que as regiões polares
foram significativamente mais quentes do que são agora durante um longo período de tempo
foi a 125.000 anos.
As temperaturas no Ártico são determinadas por uma série de fatores – naturais e artificiais
– que interagem de maneiras complexas e resultam nas mudanças que estamos vendo
atualmente. Mudanças no gelo marinho e sua influência na transferência de calor entre
oceano e atmosfera, transporte de calor na atmosfera, cobertura de nuvens e vapor de água
que influenciam a radiação de ondas longas, fuligem na neve e maiores concentrações de
aerossóis de fuligem na atmosfera: tudo isso é fundamental para as condições de elevação das
temperaturas.
Precipitação
A precipitação total no Ártico nos últimos anos foi cerca de 5% maior do que a média na
década de 1950. Essa tendência não é estatisticamente significativa, porque a variabilidade
ano a ano é grande. No entanto, tanto a quantidade de precipitação quanto a vazão nos rios
evocam a impressão de que o Ártico está úmido desde 2000. Os cinco anos mais úmidos desde
1950 foram todos nos anos 2000. O aumento da precipitação também foi observado em
Svalbard e em Longyearbyen, constatando que a precipitação anual aumentou 2% por década
desde que as medições começaram lá em 1912.
A precipitação é importante na avaliação das mudanças climáticas recentes no Ártico. Há
indícios de aumento da formação de nuvens no Ártico, particularmente nuvens baixas no
verão; isso coincide com uma temporada de verão mais longa e gelo marinho reduzido.
Entretanto, atualmente, nosso conhecimento sobre nuvens e formação de nuvens ainda está
repleto de incertezas.

Os detalhes do clima projetado para o futuro no Ártico variam entre modelos, regiões,
estações e níveis futuros esperados de emissões de gases de efeito estufa – mas ainda assim
há um bom consenso sobre as principais características do clima do futuro.
Existem três fontes principais de incerteza nas projeções do modelo climático global do clima
futuro: grande variabilidade natural, incerteza quanto à emissão futura de gases de efeito
estufa e fraquezas não resolvidas nos modelos climáticos. Apesar da incerteza nos modelos,
há consenso na comunidade de pesquisa, com base nas projeções, de que a tendência de
aquecimento continuará a ser mais forte no Ártico do que no resto do mundo,
Projeções climáticas futuras
Simulações de modelos mostram um aumento geral nas temperaturas médias de outono e
inverno no Ártico na ordem de 3–6°C antes de 2080, e as projeções indicam que o
aquecimento sobre o Ártico no inverno excederá o aumento da temperatura média global no
mesmo período.
Projeções feitas usando resultados do modelo climático regional NorACIA-RCM indicam que
as temperaturas médias anuais aumentarão cerca de 1°C nas áreas costeiras dos condados
noruegueses de Nordland e Troms, e 1,5–2,0°C nas partes leste de Finnmark e sudoeste de
Spitsbergen em 2050. Para o arquipélago de Svalbard, esses cálculos mostram uma diferença
considerável no aumento de temperatura de sudoeste (cerca de 2°C) para nordeste (acima de
4°C).
Simulações até o final deste século mostram que o aquecimento continuará após 2050 e, em
grande parte do norte da Noruega, a temperatura terá aumentado de 2,5 a 3,5°C antes do
final do século, menos nas áreas costeiras do Oeste e na maioria de Varanger e partes internas
de Finnmark no Norte. Para Svalbard, o aumento calculado na temperatura média anual é de
cerca de 3°C no Sudoeste e cerca de 8°C no Nordeste. O modelo mostra o menor aquecimento
no verão e o maior aquecimento no outono e inverno, principalmente nas áreas do interior.
Espera-se que a área oceânica entre Svalbard e Novaya Zemlya experimente um aumento
significativo nas temperaturas do ar, principalmente nos meses de setembro a maio. É nessas
áreas, onde se espera que o gelo marinho seja substituído pelo oceano aberto, que os maiores
aumentos de temperatura serão observados.
Dentro da área de precipitação, os modelos climáticos geralmente mostram um aumento no
Ártico até 2100 e prevêem um aumento percentual muito maior no Ártico do que a média

global. Espera-se que o aumento seja maior em altas latitudes e mais conspícuo no nordeste
da Groenlândia, seguido pela costa da Sibéria e pelo arquipélago canadense. A variabilidade
sazonal é grande e o maior aumento relativo é esperado no inverno e no outono, com a menor
variação no verão.
Cálculos feitos com o modelo climático regional NorACIA-RCM mostram que grandes partes
do norte da Noruega podem esperar que a precipitação anual aumente de 20 a 30% antes do
final deste século. Nas partes do nordeste de Spitsbergen, o aumento esperado é de até 40%.
A precipitação aumentará em toda a região em todas as estações, mas a maioria no inverno e
na primavera. Atualmente, há pouca precipitação no inverno em Spitsbergen, e o aumento
absoluto não passa de alguns milímetros. As simulações também mostram que haverá mais
dias com quantidades relativamente grandes de precipitação em toda a região. Menos dias
com fortes nevascas (mais de 10 cm por dia) são esperados na costa norte da Noruega e nas
partes sudoeste de Svalbard.
Por isso, pode-se afirmar que as previsões para o clima no Ártico futuramente são, no melhor
dos casos, pessimistas. O constante aumento da temperatura global como uma constante
emissão de gases poluentes e falta de sensibilidade governamental com as mudanças
climáticas por interesses econômicos fazem com que se torne necessária um
redirecionamento de diretrizes hodiernas para que, no futuro, a importância do Ártico para
o planeta não se transforme em uma mera lembrança de tempos em que a região ainda não
havia sucumbido às mazelas humanas.

Acidificação dos oceanos
O crescente aumento na concentração de gás carbônico (CO 2) na atmosfera, um dos
principais causadores das mudanças climáticas, ocorre desde o início da Primeira Revolução
Industrial. Por muitos anos, os efeitos de tais emissões não foram percebidos pois os oceanos
costumam absorver tal componente, processo que resulta na produção de ácido carbônico a
ser liberado nas águas, aumentando o pH dos oceanos e os acidificando. Nos dias de hoje, as
emissões estão tão aceleradas que os oceanos não conseguem absorvê-las por completo, de
forma que o CO2 volta a se concentrar na atmosfera, aumentando as temperaturas.
(BIOACID)

Ainda assim, a diminuição da cobertura de gelo, ocasionada pelo aquecimento global,
impulsiona a absorção de gás carbônico, já que uma maior parte das águas ficam diretamente
expostas ao ar, aumentando o contato entre as partes e facilitando a reação.
Apesar de ser causado pelas mesmas atividades que a crise climática (poluição do ar por CO 2),
a acidificação dos oceanos carrega uma série de problemáticas completamente diferentes em
relação à vida marinha no mundo inteiro: com o aumento da acidez, o oceano começa a
corroer o carbonato de cálcio, composto utilizado por diversas espécies marinhas na
construção de suas conchas e esqueletos (AMAP), os pondo em risco e comprometendo a sua
existência.
Desta forma, tal processo tem um grande impacto em espécies calcificantes, como ostras,
amêijoas, ouriços-do-mar, corais e plâncton calcário, o que impacta tanto a biodiversidade
marinha como um todo quanto a segurança alimentar mundial, que depende em grande parte
de proteínas provindas do mar.
A imagem ao lado, por exemplo, demonstra como uma concha feita de carbonato de cálcio
pode ser corroída e acabar se desfazendo num período tão curto quanto 45 dias. A acidificação
dos oceanos também pode afetar o desenvolvimento de plantas, algas e animais, seus
comportamentos e a disponibilidade de comida, não só para consumo humano, mas também
dentro da cadeia alimentar do próprio ecossistema. (PMEL)

Extração de recursos
Com o degelo na região do Círculo Polar Ártico, áreas que anteriormente eram de difícil
acesso passaram a atrair a atenção de muitos governos e empresas que objetivam a extração
de recursos na região, como o petróleo. Apesar de ser um negócio lucrativo, a extração de
petróleo impulsiona o impacto do mercado global de combustíveis fósseis na emissão de gases
nocivos, que também contribuem para a crise climática.
Além disso, a prática traz inúmeras consequências para os povos que vivem na região - a vinda
de empresas e trabalhadores alteram o modo de vida dos povos nativos, aumentando índices
de criminalidade, alcoolismo e polarização dentro das comunidades e prejudicando uma das
funções mais importantes destas populações, que vem sendo desempenhada há séculos por
seus antepassados: a proteção do meio ambiente. Os povos indígenas não são conhecidos
como protetores da floresta por acaso - eles são os praticantes de técnicas milenares de
subsistência que não agridem o ecossistema, e mantêm um papel importantíssimo na
preservação do planeta em todos os cantos do mundo.

A extração de recursos naturais, quando feita de maneira indiscriminada, também pode
causar graves danos à biodiversidade da região - derramamentos de óleo são comuns no
mundo todo e ainda mais frequentes na região ártica, onde a frágil camada de gelo, somada
a condições climáticas extremas, dificultam o manuseamento do material. Em 1989, um navio
da Exxon derramou cerca de 11 milhões de barris de petróleo próximo da costa do Alasca;
esse acontecimento é considerado até hoje o derramamento de óleo mais danoso ao meio
ambiente de todos os tempos. Além disso, o lixo marinho vem se tornando um dos problemas
mais proeminentes na região, gerando incidentes com espécies marinhas locais.
Poluição
Mesmo que a maior parte do ártico esteja longe de grandes centros urbanos e industriais, a
biodiversidade da região, assim como a população que ali reside, não está livre da poluição.
Além da poluição resultante da extração de petróleo e gás e combustão de madeira, uma
parcela da poluição de outras regiões pode chegar ao ártico através do ar, rios ou oceanos.
Entre as principais substâncias trazidas para essa parte do globo, estão os Poluentes
Orgânicos Persistentes (POPs), o metano e o black carbon.
O último se trata de um aerossol baseado formado à base de carbono produzido a partir da
combustão incompleta de combustíveis fósseis, biocombustíveis e biomassa. Como absorve
luz e calor, esse composto ocasiona o aquecimento do ambiente em que se encontra, além de
ser extremamente nocivo à saúde humana. A emissão do black carbon por navios na região
unida à chegada de tal composto de outras regiões e à presença de vastas áreas de mar
congelado e superfície coberta por neve fazem com que o ártico sofra ainda mais com impacto
do black carbon. Ao alcançar a superfície de gelo ou neve junto ao metano, esse aerossol faz
com que a mesma mude sua cor e habilidade de absorver calor. Esta é uma das razões pelas
quais o ártico está aquecendo muito mais rápido do que o restante do mundo, impulsionando
os efeitos da crise climática. (Clear Seas)
Caça
Mesmo que o cenário atual seja melhor que de muitas décadas atrás, a caça de animais ainda
desempenha um papel importante no padrão de vida tradicional e na economia do ártico
(Johnsen et al.). Alguns exemplos são a caça de:



Ursos polares, caçados pela sua pele em regiões como a de Québec no Canadá,
Groenlândia, Alasca e em partes do leste da Rússia (área de Chukotka), Rússia
ocidental e Noruega.



Carcajus, caçados para a proteção de gado no Alasca e Monta (EUA), Canadá, Rússia
e na Noruega e Suécia em alguns casos específicos.



Renas e caribus, caçadas pela sua pele em larga escala no Canadá, Alasca, Rússia e
Groenlândia.



Focas, vendidas como fonte de alimento, combustível para cozinha e matéria prima
para roupas de frio em muitas regiões, sendo fonte de subsistência para muitas
comunidades no Canadá, Alasca, Rússia e Groenlândia.



Aves da família alcidae, importante fonte de alimento em regiões como norte da
Noruega, Islândia, Ilhas Faroé, Newfoundland e Labrador, além de serem caçadas em
comunidades indígenas no Canadá, Alasca, Rússia e Groenlândia. Outra ameaça para
tal grupo é a caça feita por animais domésticos, como cachorros e gatos.

O QUE ESTÁ SENDO FEITO
Apesar de ainda insuficientes, discussões governamentais acerca da situação ambiental do
ártico estão se tornando cada vez mais comuns. O Conselho do Ártico, fundado em 1996, é
uma das organizações intergovernamentais mais importantes em relação a políticas
ambientais na região, facilitando uma série de acordos acerca do uso de terras, extração de
recursos e preservação da cultura indígena. Contando com a participação de todos os oito
países com terras soberanas acima do Círculo Ártico, além de comunidades indígenas, é o
Conselho que lidera as discussões acerca deste aspecto. O Conselho é constituído pelo
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia; No
entanto, por não ser vinculado à ONU, a instituição não tem abrangência internacional, e por
isso não é capaz de lidar com questões que, apesar de prejudicarem a manutenção da
biodiversidade no ártico, vão muito além de suas fronteiras, como a crise climática e a
poluição do ar. Dessa forma, o PNUMA se apresenta como local ideal para essas discussões
de abrangência local e que precisam ser discutidas firmemente em comitês para essa
finalidade.

Muitos já estão pressionando o Conselho do Ártico para que seja permitida a admissão de
outros países que não possuem territórios no Círculo Polar Ártico, além da União Europeia,
mas que desejam colaborar na preservação da região. Isso seria importante para facilitar a
implementação de medidas que não ocorrem no território do Ártico, mas tem impacto direto
em sua biodiversidade, como políticas em relação a vazamentos de óleo. Em 2010, o navio
Deepwater Horizon, da empresa britânica BP, sofreu o maior derramamento de óleo de todos
os tempos, que apesar de ter ocorrido no Golfo do México, danificou ecossistemas no mundo

todo, inclusive nos mares do ártico. A globalização torna tais acontecimentos ainda mais
recorrentes, de forma que políticas implementadas no sul dos Estados Unidos e no Reino
Unido poderiam ter tomado ações capazes de ter prevenido um enorme desequilíbrio
ambiental no extremo norte do globo.
Diversos especialistas concordam que a maneira mais eficaz de ajudar a proteger a
biodiversidade no ártico é diminuindo a emissão de poluentes e queima de combustíveis
fósseis: as ameaças mais graves à biodiversidade do ártico nos dias de hoje são causadas pela
crise climática e extração de petróleo e gás, sendo assim, medidas que venham a impactar
esse aspecto se mostram extremamente efetivas.
Em 2009, os países do Conselho do Ártico assinaram as “Diretrizes para Petróleo e Gás
Marítimos no Ártico” (Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines), um documento que visa
instruir as agências reguladoras de cada país em relação à extração, transporte, queima e
exploração de combustíveis fósseis na região. No entanto, assim como as resoluções
aprovadas pelo PNUMA, o documento é recomendatório: não tem nenhum poder além de
recomendar às agências nacionais acerca das políticas que precisam ser adotadas, dessa
forma, cabe a elas decidir se as ações serão ou não tomadas. (Arctic Council e PAME)
Em 2016, como parte de uma série de acordos entre os Estados Unidos e o Canadá, os Estados
Unidos designou grande parte dos mares ao norte do Alasca como impróprios para extração
de petróleo e gás, enquanto o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou uma
moratória na concessão de novas licenças de extração de petróleo e gás nas águas do ártico
canadense, a ser renovada a cada cinco anos. Em 2019, o governo do Canadá publicou a
ordem SOR/2019-280, que suspende todas as licenças para a exploração de petróleo e gás
nas águas canadenses do ártico, a ser renovada em dois anos, no mesmo prazo de renovação
da moratória. Em 2021, a ordem foi renovada para até o final de 2022 (SOR/2021-272).
Felizmente, os povos indígenas que habitam no ártico e se mostram tão necessários para sua
preservação, além de serem a população mais afetada pela poluição e degradação ambiental
da região, têm se mostrado ativos nas discussões internacionais. Representantes de seis
comunidades indígenas (sendo eles os Aleútes, Athabascan, Gwich’in, Inuítes, a Associação
Russa de Povos Indígenas do Norte - que reúne 41 povos indígenas diferentes - e os Saami)
são membros permanentes do Conselho do Ártico, e diversas vezes tais povos têm
participação significativa nos governos locais, contribuindo assim com a preservação dessa
área que eles possuem tanto conhecimento.

É de extrema importância que, para que políticas públicas continuem sendo executadas com
base em dados e fatos concretos, estudos científicos acerca dos impactos das ações humanas
na biodiversidade do ártico continuem ocorrendo; esses estudos tornam possível a tomada
de ações eficazes para o combate da questão. Em 2022, o Serviço Geológico dos Estados
Unidos anunciou um plano de pesquisa de cinco anos para o ártico, incentivando a
coordenação entre agências federais, povos indígenas, organizações não governamentais,
instituições acadêmicas e a iniciativa privada em direção a estudos mais concretos acerca da
região. (U.S. Geological Survey)
No entanto, apesar destes maiores incentivos e investimentos, a pesquisa científica acerca do
ártico ainda é extremamente precária. Muitas das estações de pesquisa abertas na época da
Guerra Fria, muitas vezes também servindo de bases militares ou de inteligência, foram
abandonadas por falta de recursos.
A comunidade acadêmica também alerta sobre as consequências das sanções impostas sobre
a Rússia após a invasão da Ucrânia - todas as nações membro do Conselho do Ártico, com a
exceção da Rússia, publicaram uma nota conjunta comunicando a pausa de sua participação
em todas as reuniões do Conselho e seus órgãos subordinados, como parte de um conjunto
de políticas ocidentais que tenta romper relações diplomáticas com o país, que preside a
instituição até 2023. Sob a liderança russa, o Conselho planejava adotar medidas acerca do
descongelamento do Permafrost, uma problemática extremamente importante para o
Kremlin. (United States Department of State)
Pesquisas científicas desvinculadas do Conselho também já estão sofrendo consequências pesquisadores subordinados à agências governamentais ocidentais foram ordenados a pausar
as comunicações com seus colegas russos, e mesmo estudos independentes já estão sofrendo
com dificuldades de transporte entre os países. Apesar de que uma pausa de um ou dois anos
nas pesquisas possa não parecer tão grave, esse hiato pode causar diversas más
consequências, uma vez que a comunidade científica já estava correndo contra o tempo para
elaborar políticas contra a crise climática, por exemplo, e as tensões podem acabar se
estendendo por mais tempo que o previsto. (Cornwall)

ESTUDO DE CASOS
Incêndios de 2019
Em meados de 2019, a Agência Florestal Federal da Rússia informou à BBC que 2,7 milhões
de hectares estavam em chamas em seis regiões siberianas e orientais do país, enquanto o
Greenpeace da Rússia informou que a área era na verdade de 3,3 milhões de hectares, algo
maior que o território da Bélgica. No total, foram 11 regiões russas, de um total de 49,
atingidas pelas queimadas.
A situação foi bem parecida no Alasca, o qual detectou cerca de 400 incêndios até o meio do
ano, somando a destruição de uma área de 2,06 milhões de hectares, algo próximo do
território da Eslovênia.
No mesmo ano, a Agência de Meio Ambiente e de Recursos Naturais dos Territórios do
Nordeste do Canadá informou que a região sofreu com uma queimada massiva, a qual
queimou pelo menos 45.500 hectares.
Os incêndios daquele ano na região do ártico ainda atingiram a Groenlândia, e, só no mês de
junho, foram responsáveis pela emissão de 50 megatoneladas de CO2 - o equivalente à
produção de carbono anual da Suécia. (BBC News, Arctic Wildfires: How Bad Are They and
What Caused Them?; Helmore)
As centenas de focos de incêndios consomem completamente a vegetação, encobre
completamente algumas áreas com a fumaça (que pode ser vista até do espaço durante as
queimadas) e também diminuem consideravelmente a qualidade do ar de diversos locais.

Caça predatória de ursos polares no Canadá em 2011
No inverno de 2011 foi constatado que caçadores de Québec estavam caçando 12 vezes mais
ursos polares que a média normal. Entre setembro de 2010 e abril de 2011, a média de ursos
abatidos por pessoa no sul da Baía de Hudson, situada na região de Nunavik, era de cerca de
47, enquanto a população da espécie na região era de 900 a 1000 espécimes. Mesmo que a
caça ainda seja a fonte de subsistência de populações nativas de algumas regiões, deve-se
ressaltar que a legislação deve se preocupar também tal ato deve ser sustentável. Em
comparação, enquanto caçadores na região de Sanikiluaq tinham um limite de abate anual
de 25 ursos polares, os de Nunavik não tinham uma quota fixa de animais abatidos. (CBC
News)

Derramamento de óleo na Rússia
No dia 29 de maio de 2020, a Rússia foi o palco do maior derramamento de óleo do país nos
tempos modernos, com mais de 20 mil toneladas da substância se espalhando no solo e na
água da Península de Taymyr, sendo a principal área afetada a referente ao Rio Ambarnaya,
o qual chegou a ter sua coloração por certo momento mudada para o vermelho. (BBC News,
Russian Arctic Oil Spill Pollutes Big Lake near Norilsk)
Depois do incidente, com a pressão da mídia e de instituições como o Greenpeace, o primeiroministro do país, Viktoria Abramchenko, ordenou a checagem de todos os depósitos de óleo
presentes no país, o que foi seguido por uma investigação oficial realizada pelo governo. O
resultado veio meses depois, com a constatação de 3626 violações dos requisitos de segurança
industrial, o início 219 processos administrativos, e uma soma de 15 milhões de rublos em
multas administrativas. (Vikulova)

O QUE SE ESPERA DO COMITÊ
Após a leitura deste guia, esperamos que os senhores delegados proponham ações efetivas
para que de fato a problemática seja resolvida da melhor maneira possível. Aguarda-se
também que durante o comitê o respeito prevaleça e as culturas locais sejam levadas em
consideração, sendo assim medidas que interfiram diretamente com os costumes dos povos
locais serão desconsideradas. As soluções apresentadas no comitê precisam estar de acordo
com o que está sendo apresentado, levando em conta e respeitando a política de seu país de
representação.
Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às seguintes perguntas:
1. O que as grandes indústrias podem fazer para mudar efetivamente o rumo da atual
situação climática do planeta?
2. Como pode ser construído um status de colaboração global para o compartilhamento
efetivo de informações sobre o Círculo Polar Ártico?
3. Como balancear interesses políticos e econômicos na região com a preservação da
biodiversidade local?
4. Quais atitudes os chefes de e Estado podem adotar para que as normas exigidas para
controlar os níveis de poluição sejam executadas de fato?
5. De que maneiras ações a longo prazo afetarão a região?
6. Como frear a pesca predatória efetivamente?
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