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RESUMO

Este estudo busca comparar os posicionamentos adotados por Brasil e
Argentina nas negociações internacionais para enfrentamento do problema das
mudanças climáticas globais, entender suas motivações e avaliar sua relação com o
desenvolvimento econômico de ambos os países. Considerando-se a interrelação da
questão das mudanças climáticas globais com aspectos ecológicos, econômicos e
sociais, adota-se aqui a perspectiva de busca de um desenvolvimento econômico social
e ambientalmente sustentável.

RESUMEN

Este estúdio tiene el propósito de comparar los termos adoctados por Brasil y
Argentina em las negociaciones internacionales para combatir el problema de los
câmbios climáticos globales, entender sus motivaciones y avaliar su relacción com el
desarrollo económico de los países. Considerándose la interrelación de los cambios
climáticos globales com aspectos ecológicos, económicos e sociales, adoptase la
perspectiva de búsqueda de un desarrollo económico, social y ambientalmente
sustentable.

ABSTRACT
This study aims to compare the policies adopted by Brazil and Argentina in
international negotiations to fight against the world climate change, understand your
motivations and evaluate your relationship with the countries economic
development.Thinking over the pertinence of the world climate change with ecologic,
economic and social aspects, we adopt the perspective to the search for a economic,
social and environmentally sustainable development.
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