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O ano se inicia e já recebemos o alerta do
Secretário-Geral da ONU, António Guterrez de
que os países devem unir-se para forjar um novo
caminho, que seja mais esperançoso e igualitário.
Ao fazer seu pronunciamento de abertura dos
trabalhos de 2022, o Secretário-Geral afirma que o
mundo está enfrentando cinco alarmes de incêndio
mundiais que requerem uma mobilização de todos
os países, referindo-se à pandemia da covid-19,
a um sistema financeiro global que considera
moralmente falido, à crise climática, à ausência de
regulamentação do ciberespaço e à diminuição da
paz e da segurança no mundo.
Ele enfatizou que os países “devem entrar em
modo de emergência” e que este é o momento
para entrarem em ação, porque a resposta que
derem a estas questões determinará os resultados
que experienciaremos nas próximas décadas.
(matéria completa pode ser lida neste Informe)
Os alertas vem sendo dados e a COP 26 conseguiu
fazer uma leitura correta do momento vivido no
planeta e da gravidade dos problemas que estão na
ordem do dia da agenda mundial. Mas ao mesmo
tempo, a COP 26 deixou evidente como é difícil
conciliar interesses e perspectivas tão diferentes,
e ainda agravado pela falta de lideranças globais.
O novo alerta do Secretário-Geral da ONU só
reforça que o momento exige uma governança
forte e com um propósito comum que faça frente
ao desafio climático e evite um colapso ambiental.
O tempo é exíguo pra agir e não há plano B.
Um novo ano começou, mas trás com ele um velho
e conhecido desafio da humanidade - o de se
garantir a vida no planeta.
Estejamos atentos, sejamos proativos e
mantenhamos a esperança em dias melhores hoje
e sempre.
Boa leitura!
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MUNDO
Alemanha e Áustria criticam
classificação de energia nuclear
como “verde”
A decisão da Comissão Europeia de classificar o gás
e a energia nuclear como “fontes verdes” em um
documento divulgado durante o final de semana
da virada do ano provocou reações contrárias dos
governos da Alemanha e Áustria. Representantes dos
dois países se manifestaram criticando a mudança.

https://veja.abril.com.br/tecnologia/alemanha-e-austriacriticam-classificacao-de-energia-nuclear-como-verde/

Ambição, adaptação e resiliência: o
que se espera de 2022
Enquanto 2021 chegou ao fim com novas perspectivas
após a realização da COP26 e a definição do Pacto de
Glasgow, os primeiros dias de 2022 foram marcados
pela continuidade da tragédia causada por intensas
chuvas no sul da Bahia e a ameaça de temporais na
região sudeste.
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/ambicao-adaptacaoe-resiliencia-o-que-se-espera-de-2022/

Pequim cumpre padrões estatais de
qualidade do ar pela primeira vez
Em 2021, a capital da China, Pequim, cumpriu pela
primeira vez os padrões estatais de qualidade do ar,
informaram autoridades nesta terça-feira (4), um
marco elogiado por especialistas.
Porém, também foi alertado que a poluição continua
alta na capital, que é uma das cidades mais populosas
do mundo.

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/pequim-cumprepadroes-estatais-de-qualidade-do-ar-pela-primeira-vez/

Mudanças climáticas: as nuvens
que pairam sobre as promessas
feitas na COP26
Além de uma série de eventos extremos e destrutivos
influenciados pelo aumento das temperaturas, os
últimos 12 meses viram um engajamento político
sem precedentes sobre o assunto, culminando na
cúpula da COP26, em Glasgow, em novembro.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59820727
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2021 foi o 6º ano mais quente já
registrado, afirmam agências dos
EUA

Demanda global crescente por
energia elétrica gera alerta para
danos climáticos

O ano de 2021 foi o sexto mais quente da história,
segundo dados divulgados conjuntamente nesta
quinta-feira (13) pela Nasa, a agência espacial
americana, e pela Noaa, a agência de administração
oceânica e atmosférica dos Estados Unidos.

O mundo precisa de mais eletricidade. Isso significará
danos climáticos severos, a menos que algo mude
em breve.
Um relatório publicado nesta sexta-feira (14) pela
Agência Internacional de Energia descobriu que a
demanda global por eletricidade aumentou 6% em
2021, alimentada por um inverno mais frio e pela
dramática recuperação econômica da pandemia.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/01/2021-foio-6o-ano-mais-quente-ja-registrado-afirmam-agencias-doseua.shtml

Por que um dos países mais ricos do
mundo está se tornando inabitável
Com seu território inteiramente ocupado por
desertos, o Kuwait, país de 2,7 milhões de
habitantes encravado na península do Golfo Pérsico,
sempre teve de lidar com temperaturas elevadas.
https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-um-dos-paisesmais-ricos-do-mundo-esta-se-tornando-inabitavel/

https://www.cnnbrasil.com.br/business/demanda-globalcrescente-por-energia-eletrica-gera-alerta-para-danosclimaticos/

21 setores comprometidos em
reduzir suas emissões
Um relatório recente indica que boa parte dos
setores que compõem a economia global está agora
comprometida a reduzir suas emissões na próxima
década. Dessa forma, atingiu as metas de redução
de emissões de curto prazo conhecidas como
Breakthroughs 2030.
https://exame.com/negocios/21-setores-comprometidosem-reduzir-suas-emissoes/
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A solução de 2% para a mudança
climática: leia artigo do autor de
‘Sapiens

António Guterres apela à ação para
apagar os 5 alarmes de incêndio
mundiais

Um progresso significativo custa uma fatia pequena
do PIB global, e, de alguma forma, esta notícia
maravilhosa foi deixada de lado no debate acalorado
sobre a questão.

“Enfrentamos cinco alarmes de incêndio mundiais,
que requerem uma mobilização total de todos os
países”, disse Guterres, referindo-se à pandemia
da covid-19, a um sistema financeiro global que
considera moralmente falido, à crise climática, à
ausência de regulamentação do ciberespaço e à
diminuição da paz e da segurança no mundo.

https://unric.org/pt/guterres-apela-a-acao/
https://oglobo.globo.com/mundo/a-solucao-de-2para-mudanca-climatica-leia-artigo-do-autor-desapiens-25363760

Mudança climática: próxima aposta
de Biden em um Congresso de
apertada maioria?
Depois de acumular decepções no Congresso
americano, o democrata Joe Biden poderia apostar
em um projeto climático para tentar matar dois
coelhos com uma cajadada só: salvar o planeta… e
sua presidência.
https://www.cartacapital.com.br/mundo/mudanca-climaticaproxima-aposta-de-biden-em-um-congresso-de-apertadamaioria/
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BRASIL
Agir pelo clima gera oportunidades
As mudanças climáticas impõem um cenário urgente,
tirando da acomodação todas as gerações que
ocupam o planeta hoje. Está claro que não podemos
mais nos furtar de agir. A COP-26 trouxe o tão ansiado
consenso sobre o artigo 6 do Acordo de Paris, dando
início ao processo de criação do mercado global de
créditos de carbono.

Licenciamento ambiental e
regularização fundiária voltam à
pauta em 2022
Após promoverem seis audiências públicas
conjuntas, as Comissões de Meio Ambiente (CMA) e
a de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) têm como
compromisso para 2022 votar os projetos de lei que
tratam da instituição da lei geral do licenciamento
ambiental (PL) 2.159/2021 e do novo marco da
regularização fundiária (PL 2.633/2020 e PL 510/2021).

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,agirpelo-clima,70003940755

Desmatamento da Amazônia cria
nova ameaça ao Brasil

O desmatamento em 2021 na Amazônia, recorde dos
últimos dez anos, e o enfraquecimento de agências
como o e o bama no governo de Jair Bolsonaro
submetem o Brasil a um novo risco de ser alvo de
medidas que afetem seu comércio exterior. Isso por
causa da construção em fóruns internacionais da
ideia de que o País falha em sua responsabilidade de
proteger o meio ambiente.
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,desmatamentoda-amazonia-cria-nova-ameaca-ao-brasil,70003940986

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/01/07/
licenciamento-ambiental-e-regularizacao-fundiaria-voltam-apauta-em-2022

Onda de calor e excesso de chuvas:
Brasil não está preparado para
efeito das mudanças climáticas
O calor extremo testemunhado no sul do Brasil, assim
como as chuvas torrenciais que devastaram diversas
cidades na Bahia e em Minas Gerais no último mês
são consequências das mudanças climáticas que
estão se tornando mais frequentes.
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/onda-decalor-e-excesso-de-chuvas-brasil-nao-esta-preparado-paraefeito-das-mudancas-climaticas/
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As consequências e as lições da
crise hídrica
Em 2021, a crise hídrica fez o preço da energia
elétrica disparar, com o acionamento de usinas
termelétricas, mais caras, o que por sua vez levou
ao estabelecimento de uma bandeira tarifária
extraordinária, que durará pelo menos até abril deste
ano. Uma das consequências da energia mais cara foi
a inflação muito acima da meta, puxada justamente
pela conta de luz e também pelos combustíveis. Por
isso, consumidores veem com alívio a elevação dos
reservatórios causada pelas recentes chuvas, que
vieram acima da média em várias regiões do país –
lamentavelmente, também causando catástrofes –,
mas ainda é cedo para saber se o Brasil conseguirá
deixar definitivamente para trás a crise hídrica e as
despesas adicionais causadas por ela.

Governo estuda criação de
mercado de carbono envolvendo
setor elétrico
O Ministério de Minas e Energia propôs nesta
sexta-feira (21) uma série de diretrizes para criar
um mercado de carbono envolvendo o setor
elétrico brasileiro, que tem potencial para se tornar
um importante ofertante de créditos devido à
predominância de fontes de geração renováveis e de
baixa emissão de gases estufa.

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/asconsequencias-e-as-licoes-da-crise-hidrica/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/governo-estudacriacao-de-mercado-de-carbono-envolvendo-setor-eletrico/

Mercados de carbono
Fala-se muito em mercado de carbono e do potencial
de recursos que poderão tornar o Brasil no maior ator
mundial nessa área. Na prática, o assunto continua
difícil de ser entendido e implementado.

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espacoaberto,mercados-de-carbono,70003959752

Potência ambiental
OBrasil poderá ser a primeira grande economia do
mundo a gerar renda e riqueza na era do carbono
neutro. Se o petróleo foi a matriz de riqueza das
nações no século XX, a fixação de carbono será
uma das principais fontes de riqueza do século XXI.
Nesse sentido, o Brasil é a superpotência econômica
do mundo. Temos capacidade de fixar metade do
carbono do planeta plantando árvores em terras
degradadas ou sem uso. Nenhuma nação tem um
ativo tão gigantesco e valioso. Mas, para transformar
esse ativo em renda, é preciso haver uma importante
mudança de mentalidade.
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espacoaberto,potencia-ambiental,70003960593
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AMAZÔNIA
Desmatamento na Amazônia em
2021 é o maior dos últimos 10 anos
O desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior em
10 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon). Os dados apontam
que mais de 10 mil quilômetros de mata nativa foram
destruídos no ano passado — um crescimento de
29% em relação a 2020.

Desmatamento recorde na
Amazônia expõe fracasso de
política ambiental
Os dados sobre desmatamento divulgados pelo
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) são tão contundentes quanto reveladores.
Comprovam a incapacidade do governo Bolsonaro
de frear a devastação em três anos de mandato. Em
2021, a Amazônia Legal perdeu 10.362 quilômetros
quadrados de floresta nativa, área correspondente
à metade de Sergipe. A destruição, a maior em dez
anos, é 29% superior à verificada em 2020, ano que
já havia batido recorde. Ainda que dezembro tenha
registrado redução significativa no desmatamento
(49%), o recuo não foi suficiente para salvar o
acumulado anual.

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/desmatamento-naamazonia-em-2021-e-o-maior-dos-ultimos-10-anos/

https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/
desmatamento-recorde-na-amazonia-expoe-fracasso-depolitica-ambiental.html

© 2022 | IREE ECO NEWS

