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As atenções do mundo se voltam para a realização
da COP-26 e seus resultados. Sem dúvida, esse é
o grande tema do momento. A expectativa para o
evento, adiado em 2020 devido a pandemia da Covid-19, e que está acontecendo até o dia 12 deste
mês de novembro, tem como foco a revisão dos
compromissos assumidos em 2015 por cada país
no Acordo de Paris. Além de se obter metas mais
ambiciosas para redução das emissões de gases
de efeito estufa, é esperada a discussão do Artigo
6, tema de entrave das duas últimas COP’s, que
trata da criação de um mercado internacional de
carbono para incentivar ações de mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas.
Chama muita atenção a situação do Brasil. É uma
potência ambiental, com os maiores recursos para
o futuro, mas gastando esses recursos rapidamente e com enorme desperdício.
“Vivemos um momento único na história, em que a
necessidade de recuperação econômica pós-pandemia se alinha ao clamor pela ação na emergência climática, de modo a construirmos, juntos, uma
nova economia. As empresas são atores fundamentais para a mudança que queremos. É preciso
agir rápido: o planeta já teve sua temperatura elevada em 1,09ºC, de modo que as próximas duas
décadas são decisivas para estabilizar as emissões de gases de efeito estufa”. Assim defende o
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável/CEBDS, fundado em 1997
por um grupo de grandes empresários brasileiros,
atento às mudanças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, principalmente a partir da Rio 92.
Esse grupo reúne hoje cerca de 70 dos maiores grupos empresariais do país, com faturamento equivalente a cerca de 45% do PIB e são responsáveis por
mais de 1 milhão de empregos diretos. Esse trecho
foi extraído da carta assinada pela presidente do
CEBDS, Marina Gross, da recente publicação do
Conselho - “Guia do CEO para COP26”.
O documento assinado pelo Conselho, defende que
o Brasil assuma a sua responsabilidade no combate ao aquecimento global e aproveite as vantagens competitivas que o país tem com atividades

de baixo carbono. Defende ainda, que o país tem
total condição de atingir a meta de reduzir emissões
de gases de efeito estufa em 43% até 2030 (NDC),
podendo ser mais ambicioso e atingir, já em 2025,
a meta prevista da NDC para 2030 e garantir uma
trajetória rumo ao compromisso assumido de neutralidade climática em 2050. O grupo de empresários apoia que o Artigo 6 do Acordo de Paris (criação do mercado internacional de carbono) deva ser
plenamente regulamentado para contribuir para a
trajetória de não exceder 1,5ºC de aquecimento da
temperatura média global, e afirma que o pleno funcionamento desse artigo é estratégico para o Brasil
que será responsável por grande parte dos créditos
negociados nesse mercado.
O setor empresarial/econômico é estrategicamente decisivo neste momento. É quem pode “empurrar” o país para o lado certo, porque tem autonomia e poder para investir nas novas oportunidades
que aparecem na transição para uma economia de
baixo carbono. O ambiente internacional é favorável e se destaca, nele, o novo ambiente criado pela
“corrida ambiental” na nova guerra fria entre China
e EUA. O Brasil pode ser um ponto de interseção
entre essas potências.
O Brasil se atrasou em suas pautas internas que
visavam avanços com os compromissos assumidos no Acordo de Paris.
Apenas neste ano foi apresentado o Projeto de Lei
PL 528/2021, que começa a tramitar na Câmara
dos Deputados e que contempla questões estratégicas para um futuro mercado de carbono brasileiro a ser criado. O governo brasileiro já se mostrou
contra o PL.
Em 2015, mais de 190 países se comprometeram a
limitar o aumento das temperaturas globais a menos
de 2ºC , preferível até 1,5ºC. O relatório especial
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sobre os impactos do aquecimento
global de 1,5°C, divulgado em agosto deste ano,
acendeu mais um alerta sobre a necessidade de
revisão dos compromissos assumidos pelos países
até aqui. De acordo com especialistas, o patamar
de 1,5ºC seria o mínimo exigido para evitar even-
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tos climáticos de proporções catastróficas. Porém,
de acordo com a UNFCCC (Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas),
mesmo com as NDCs (sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas) atualizadas,
poderíamos chegar a um aumento na temperatura
média global de 2,7ºC até o final do século. Para
evitar esse quadro, as discussões dessa COP devem buscar compromissos e ações mais ambiciosos para obtenção de resultados até 2030.
O Brasil deve levar à Conferência o compromisso
de zerar o desmatamento ilegal até 2030, podendo gerar redução de até 50% nas suas emissões.
Recentemente, no dia 25 de outubro, às vésperas
da realização da COP26, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde
(PNCV), uma iniciativa conjunta entre os Ministérios da Economia e Meio Ambiente, com o objetivo
de “contribuir para consolidar o Brasil como a maior
potência verde do mundo”, como diz a nota da pasta econômica. Para especialistas, no entanto, este
é mais um programa “retórico” do atual governo.
Apenas neste ano foi apresentado o Projeto de Lei
PL 528/2021, que começa a tramitar na Câmara
dos Deputados e que contempla questões estratégicas para um futuro mercado de carbono brasileiro a ser criado. O governo brasileiro já se mostrou
contra o PL.
Em 2015, mais de 190 países se comprometeram a
limitar o aumento das temperaturas globais a menos
de 2ºC , preferível até 1,5ºC. O relatório especial do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sobre os impactos do aquecimento global
de 1,5°C, divulgado em agosto deste ano, acendeu
mais um alerta sobre a necessidade de revisão dos
compromissos assumidos pelos países até aqui. De
acordo com especialistas, o patamar de 1,5ºC seria
o mínimo exigido para evitar eventos climáticos de
proporções catastróficas. Porém, de acordo com a
UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas), mesmo com as NDCs
(sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente
Determinadas) atualizadas, poderíamos chegar a
um aumento na temperatura média global de 2,7ºC

até o final do século. Para evitar esse quadro, as
discussões dessa COP devem buscar compromissos e ações mais ambiciosos para obtenção de resultados até 2030.
O Brasil deve levar à Conferência o compromisso
de zerar o desmatamento ilegal até 2030, podendo gerar redução de até 50% nas suas emissões.
Recentemente, no dia 25 de outubro, às vésperas
da realização da COP26, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde
(PNCV), uma iniciativa conjunta entre os Ministérios da Economia e Meio Ambiente, com o objetivo
de “contribuir para consolidar o Brasil como a maior
potência verde do mundo”, como diz a nota da pasta econômica. Para especialistas, no entanto, este
é mais um programa “retórico” do atual governo.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também já declarou a intenção de pressionar os países ricos para que cumpram a promessa de disponibilizar US$ 100 bilhões por ano aos países em
desenvolvimento para financiamento de ações de
adaptação e mitigação da mudança do clima. Porém, o país tem caído em descrédito no cenário
internacional.
Os europeus querem aparecer como o número 1
na transição verde e já têm colocado em xeque o
acordo de livre comércio entre União Europeia e
Mercosul. Deputados americanos também pressionam para que Biden recue nas relações bilaterais
com o Brasil sob a justificativa de retrocessos nos
temas ambientais, de direitos humanos e combate
à corrupção.
A conferir o posicionamento de cada país na Conferência, o desempenho do Brasil e as decisões
que serão tomadas pelo coletivo dos países participantes.
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MUNDO

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/criseclimatica-e-desmatamento-da-amazonia-podem-deixar-11milhoes-de-brasileiros-sob-calor-intenso.shtml

https://amanha.com.br/categoria/sustentabilidade/precosdo-carbono-sao-baixos-para-garantir-reducao-de-emissoes

https://epbr.com.br/intensidade-de-carbono-vira-indicadorde-competitividade-de-campos-de-petroleo/

https://einvestidor.estadao.com.br/colunas/fernandacamargo/investimentos-solucoes-baseadas-natureza/

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/10/04/oquebra-cabeca-para-limitar-o-aquecimento-global-a-15c.
htm
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https://eco.sapo.pt/2021/10/07/cop26-sera-o-momento-daverdade-diz-von-der-leyen/

https://forbes.com.br/forbesagro/2021/10/compreendendoo-papel-do-setor-agropecuario-nas-promessas-climaticas/

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/antartica-ultimosmeses-foram-os-mais-frios-ja-registrados-no-continente/
https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/omm-alertacrise-hidrica-e-global-e-iminente,6dd49295f7db97a9284791
25eb1c45ebejqm3cz1.html

https://istoe.com.br/governos-nao-estao-a-altura-de-criseclimatica-diz-nobel/
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https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/
noticia/2021/10/brasil-e-o-quarto-pais-que-mais-emitiu-co2desde-1850-aponta-estudo.html

https://unric.org/pt/investidores-anunciam-fundo-cotado-embolsa-sobre-emissao-zero-de-carbono/

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/
pandemia-ameaca-metas-mais-ambiciosas-na-cop-26-dizarticuladora-do-acordo-de-paris.shtml

https://oglobo.globo.com/mundo/na-abertura-deconferencia-da-onu-china-promete-incluir-biodiversidadeem-seus-planos-de-desenvolvimento-25232730

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/19/crescea-preocupacao-de-empresas-com-risco-climatico.ghtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/10/criseclimatica-e-ameaca-a-seguranca-nacional-diz-relatorio-dogoverno-dos-eua.shtml

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/sob-pressao-poracordo-contra-crise-climatica-lideres-se-reunem-na-cop26/

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/campos-naturaispodem-absorver-uma-grande-quantidade-de-emissoes-decarbono/

https://jornal140.com/2021/10/22/crise-hidrica-mundial/
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/
presidente-da-cop26-diz-que-sera-mais-dificil-chegar-aacordo-do-que-foi-em-2015.shtml
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/o-que-esperar-daconferencia-da-onu-sobre-as-mudancas-climaticas/

https://www.cnnbrasil.com.br/business/china-divulga-planopara-atingir-pico-de-emissoes-de-carbono-antes-de-2030/

h t t p s : / / w w w. c o r r e i o b r a z i l i e n s e . c o m . b r /
brasil/2021/10/4958324-nivel-de-co2-bate-recorde-e-parteda-amazonia-vira-emissora-de-gas-estufa.html
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BRASIL

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/01/cop-26-ejanela-de-oportunidade-para-divulgar-iniciativas-como-acpr-verde-diz-ministerio-do-meio-ambiente.ghtml

https://outraspalavras.net/outrasmidias/no-brasil-amudanca-climatica-nasce-do-atraso/

https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/europa-planejaisolar-brasil-na-cupula-do-clima-da-onu-para-impedir-quegoverno-bolsonaro-bloqueie-acordo-25221970

https://oglobo.globo.com/economia/brasil-precisa-pararde-queimar-amazonia-diz-economista-americano-jeffreysachs-25229077

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setorde-mineracao-defende-que-brasil-adote-compromissoambiental-na-cop-26,70003863102
https://www.terra.com.br/noticias/governadores-vao-a-cop26-e-querem-lei-do-mercado-de-carbono,da1fdf12e33f1246
8ccc2661b09d3543gd3yt2ej.html
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https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/empresasquerem-mostrar-na-cop-26-que-brasil-nao-e-o-governobolsonaro.html?utm_source=notificacao-geral&utm_
medium=notificacao-browser&utm_campaign=O%20Globo

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/leilao-daanp-tem-so-5-de-92-blocos-arrematados-areas-proximassantuarios-ambientais-nao-sao-vendidas-25227873

https://diariodocomercio.com.br/direto-da-redacao/
mercado-de-carbono-brasil-pode-gerar-ate-us100bi-emreceitas-de-creditos-de-carbono-ate-2030/

https://oglobo.globo.com/mundo/metas-do-brasil-paraconferencia-do-clima-sao-timidas-ja-eram-previstas-dizemambientalistas-1-25230305

https://www.capitalreset.com/o-melhor-e-o-pior-dos-sinaisdo-brasil-a-cop26-e-porque-os-mercados-deveriam-seimportar-com-eles/

https://www.ecodebate.com.br/2021/10/22/desconsiderarmudanca-climatica-fez-brasil-gastar-rdollar-17-bi-a-maiscom-termicas/

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/cop26-e-chancepara-definir-bases-do-futuro-que-queremos-para-o-planeta/
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/taxarcarbono-aumenta-distorcoes-no-comercio-diz-governobolsonaro.shtml?origin=uol

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/brasilprecisa-investir-r-110-bilhoes-ate-2035-para-garantirseguranca-hidrica-a-sua-populacao-indica-estudo/

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/cop26-ascriticas-do-brasil-a-relatorio-da-onu-crucial-paraconferencia-sobre-mudancas-climaticas.shtml

https://climainfo.org.br/2021/10/15/relatorio-planosclimaticos-do-brasil-sao-insuficientes-para-conteraquecimento/
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/10/23/
agropecuaria-governo-leva-a-cop-meta-de-reduziremissoes-em-11-bi-de-t-e-para-ingles-ver-diz-ong.ghtml
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https://epocanegocios.globo.com/Economia/
noticia/2021/10/epoca-negocios-os-minerais-do-futuro-sobpressao.html

https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/governobolsonaro-resiste-projeto-que-cria-mercado-de-credito-decarbono-antes-da-cop-26.html

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/10/20/
expansao-de-combustivel-fossil-no-brasil-contradiz-metaambiental-diz-onu.htm

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/08/comoreduzir-emissoes-de-gases-estufa-no-brasil-87-acoespodem-ajudar.shtml
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https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/10/20/
por-amazonia-deputados-europeus-bloqueiam-acordo-combrasil.htm

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/26/ocdechama-brasil-para-plano-global-sobre-preco-do-carbono.
ghtml

https://oeco.org.br/reportagens/de-olho-na-cop-26-governolanca-programa-de-crescimento-verde/
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AMAZÔNIA

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/10/08/
setembro-tem-segundo-pior-indice-de-alertas-dedesmatamento-aponta-inpe.ghtml

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/desmatamento-eclima-ameacam-economia-natureza-e-vida-na-amazoniadiz-estudo/

https://www.cnnbrasil.com.br/business/exportacao-deprodutos-compativeis-com-a-amazonia-pode-gerar-receitade-us-23-bi/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/amazoniadesmatamento-em-setembro-de-2021-supera-mesem-2020/
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https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-25/como-osestados-cuidam-da-amazonia-comparando-dados-deprotecao-orcamento-e-desmatamento.html
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