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1. Resumo 

Em setembro de 2015 foram estabelecidos os dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), na Cúpula das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de orientar as políticas nacionais e 

as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, 

sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Essa pesquisa tem o intuito de identificar, compreender e analisar os projetos 

sobre mudanças climáticas desenvolvidos pelos países da América do Sul, 

principalmente os programas desenvolvidos pelo Brasil, para a implementação 

do objetivo treze da ODS: combate as mudanças climáticas. 

Palavras-chave: ODS, Mudanças climáticas, América Latina. 

2. Introdução 

A presente pesquisa tem como meta principal identificar, analisar e 

compreender projetos de cooperação sustentáveis, desenvolvidos por países 

da América Latina, com foco em mudanças climáticas. Para isso, será 

ponderado o décimo terceiro objetivo da ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

sustentável), que visa o combate às alterações climáticas. 

A ODS contempla 17 Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas 

diversificadas. Não obstante, todos os temas aludem ao desenvolvimento 

sustentável, isto é, o desenvolvimento econômico, social e ambiental onde não 

há prejuízo ao planeta, por via da conscientização da população. 

Assim sendo, cabe ao Estado esquematizar projetos e pesquisas que 

considerem práticas sustentáveis, valorizando a importância da produção de 

meios que permitam atingir cada objetivo estabelecido na Cúpula das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Dessa forma, é de altíssima seriedade reconhecer intrinsecamente os 

projetos de cooperação desenvolvidos pela América Latina, pois, dessa 

maneira, será possível engendrar ideias e conceitos que facultem o 

desenvolvimento de tais países emergentes. 

3. Objetivos 

O propósito geral desta pesquisa é estudar os projetos elaborados pelo 

Brasil e demais Estados da América Latina relacionados ao Desenvolvimento 



Sustentável, para atingir as metas dos ODS, com ênfase no desígnio treze 

(combate as alterações climáticas). Assim sendo, será possível garantir um 

desenvolvimento que harmoniza finalidades sociais, ambientais e econômicas. 

 Os intentos específicos desta pesquisa são: 

- Analisar e compreender porque o combate à mudança climática é 

importante para garantir prosperidade a curto, médio e longo prazo; 

- Identificar os projetos formulados e fomentados pelo Brasil e pelos países 

Sul-americanos após as negociações que levaram à adoção dos ODS; 

- Apontar os atores centrais no combate às mudanças climáticas, tanto os 

atores estatais quanto os atores não estatais, incumbidos pela implementação 

dos ODS. 

4. Metodologia 

   A pesquisa será efetuada, inicialmente com exploração de conceitos 

básicos para o entendimento do tema em questão. Tal fato se dará por meio da 

pesquisa bibliográfica sobre assuntos relacionados ao conteúdo abordado, ou 

seja, projetos de combate às mudanças climáticas elaboradas por países da 

América Latina.  

Concomitantemente, será realizado a exploração do conteúdo encontrado 

e o recolhimento de dados referentes a projetos produzidos pelo Brasil e 

demais países Sul-americanos, por via da consulta a literatura nacional, 

internacional e documentos oficiais dos Estados em questão. 

Por fim, uma análise minuciosa e conclusiva será concebida, com o 

objetivo de sintetizar toda a matéria pesquisada e abordada nesse trabalho. 

5. Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido da seguinte forma: análise bibliográfica sobre 

os impactos que os ODS exercem nos países integrantes do Mercosul; análise 

bibliográfica sobre o papel dos Mercosul no sistema internacional vigente; 

análise bibliográfica sobre os projetos formados e implementados no respective 

bloco; impactos positivos e negativos relacionados ao implemento desses 

projetos no meio ambiente; conclusões finais. 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares serão a revisão sobre os projetos de 



cooperação realizados por países da América do Sul com o intuito de 

implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 

destaque ao combate as mudanças climáticas. 

A revisão permite que, até novembro de 2017, sejam apresentados os 

principais atores do tema, a partir da análise sobre os projetos sustentáveis do 

Mercosul, destacando as influências e os impactos que esses projetos terão no 

Sistema Internacional. 
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