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O

mundo assiste atônito e de forma apreensiva à guerra na
Ucrânia. Como em pleno século 21, depois de 80 anos, pode
estar ocorrendo o maior ataque de um país contra o outro
desde a Segunda Guerra Mundial? Já são mais de 100 pessoas
mortas, mais de 400 feridas, e com previsão de impactos sociais,
econômicos e políticos sobre a Europa e todo o mundo, inclusive
o Brasil.

Por aqui, brasileiros se mobilizaram e seguem se mobilizando frente à tragédia
vivida no município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Foram 104
pessoas mortas e rastro de destruição por toda parte. Ambientalistas têm usado
os termos “ponta do iceberg” e “parte do problema ambiental” para explicar o
que ocorreu no município. Especialistas não têm dúvidas de que é resultado das
mudanças climáticas que vêm ocorrendo ao longo das últimas décadas no mundo.
Um levantamento feito pela CNN mostra que mais de 150 pessoas morreram
nos últimos cinco meses vítimas das chuvas no Brasil. Foram pelo menos quatro
estados atingidos pelas catástrofes ambientais: Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais
e São Paulo.
Se voltamos o olhar para a Amazônia, também vamos encontrar um cenário
bastante triste. O ano de 2021 acumulou o maior volume de desmatamento dos
últimos 10 anos (10.362 km2). Tivemos ainda recordes de alerta de desmatamento
no mês de janeiro deste ano, mineração avançando na região e provocando mais
destruição e conflitos, principalmente em terras indígenas.
E por fim, se observarmos a lista publicada pelo Governo Federal de pautas
prioritárias para votações no Legislativo para este ano de 2022, causa pânico. Das
45 pautas, 10 têm impacto direto sobre o meio ambiente, como a liberação de
mineração em Terras Indígenas, um novo marco para regularização fundiária de
áreas ocupadas irregularmente e a mudança no licenciamento ambiental.
Estejamos atentos a essas votações e aos movimentos no Congresso pois, por
se tratar de ano eleitoral, onde nem sempre os interesses estão em benefício da
população brasileira, podem acabar dando o tom das votações.
Boa leitura!
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MUNDO
Pagamentos de seguros a
plantações disparam com efeitos
de mudanças climáticas

O polêmico plano da União
Europeia de tratar energia nuclear
como sustentável

Pagamentos de seguros para fazendeiros que
perderam suas plantações para secas e inundações
mais do que triplicaram nos últimos 25 anos nos
Estados Unidos, de acordo com uma análise de dados
federais do Grupo de Trabalhos Ambientais (EWG)
publicada na quinta-feira (27).

As usinas nucleares e a gás natural podem ser
consideradas como produtoras de “energia verde”,
segundo controversos planos da União Europeia que
foram apresentados na última semana.

htt p s : / / w w w. c n n b ra s i l . co m . b r / b u s i n e s s /
pagamentos-de-seguros-a-plantacoes-disparamcom-efeitos-de-mudancas-climaticas/
h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / p o r t u g u e s e /
internacional-60255348

Eventos climáticos extremos
custaram à Europa cerca de 500
mil milhões de euros e 142 mil
vidas em 40 anos
Eventos climáticos extremos, como vagas de calor
ou inundações, tiveram um custo de cerca de 500
mil milhões de euros na Europa nas últimas quatro
décadas, sendo a Alemanha, França e Itália os países
mais atingidos. De acordo com o estudo da Agência
Europeia do Ambiente (AEA), os eventos climáticos
foram ainda a causa de morte de 142 mil pessoas.
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/eventosclimaticos-extremos-custaram-a-europa-cerca-de-500mil-milhoes-de-euros-e-142-mil-vidas-em-40-anos_
n1381864

Nova regulação ambiental europeia
- ameaça ou oportunidade?
A Comissão Europeia apresentou proposta de criação
de um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira
como parte de um “pacote” de propostas para que
seja alcançada a meta de redução de emissões de
carbono.
https://www.terra.com.br/economia/novaregulacao-ambiental-europeia-ameaca-ou-oportu
nidade,6aa7568980c356a954782c92788ea8cdocg
gb7rn.html

© 2022 | IREE ECO NEWS

4
Peritos da ONU alertam para
aumento de incêndios florestais

Por que centenas de pássaros
caíram mortos no México?

Alterações climáticas e mudanças no uso da terra tornam
os incêndios florestais mais frequentes e intensos, com
aumento previsto de até 50% até o fim do século, alerta
relatório da Organização das Nações Unidas.

Nesta segunda-feira, 14, câmeras de segurança
captaram o momento exato em que centenas de
pássaros caíram mortos sobre casas e uma rua em
Cauhtémoc, na cidade do México. Os animais são da
espécie graúna-de-cabeça-amarela (Xanthocephalus
xanthocephalus) e as imagens deixaram internautas
e autoridades mexicanas perplexos.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/
noticia/2022-02/peritos-da-onu-alertam-paraaumento-de-incendios-florestais

Grandes empresas exageram
resultados de metas ambientais,
diz estudo
Várias das maiores empresas do mundo não estão
alcançando suas próprias metas de controle das
mudanças climáticas, revelou uma pesquisa que
analisou dados de 25 grandes corporações.

https://exame.com/ciencia/por-que-passaros-mortosmexico/

https://www.bbc.com/portuguese/geral-60289138

OCDE: descarbonização da
economia demandará precificação
da emissão de carbono

Atividades agrícolas tornam o ar
de áreas rurais tóxico como o das
cidades
Mesmo em áreas rurais, onde o ar é aparentemente
limpo, partículas de poluentes nocivas à saúde
humana são detectadas, conforme aponta
uma nova pesquisa liderada pela University of
Illinois. Apesar de uma menor concentração
em relação às áreas urbanas, a poluição rural é
altamente perigosa devido à sua composição.

A economista-chefe da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
Laurence Boone, afirmou nesta terça-feira (8) que,
para assegurar a descarbonização da economia, os
países precisarão explorar uma série de instrumentos,
entre eles de regulação e políticas fiscais.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/ocdedescarbonizacao-da-economia-demandaraprecificacao-da-emissao-de-carbono/

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/atividadesagricolas-tornam-o-ar-de-areas-rurais-toxico-como-odas-cidades-208093/
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BRASIL
‘Mundo atento’, diz representante
dos EUA sobre transição verde do
Brasil

Projeto que regulamenta mercado
de carbono está pronto para ser
votado no Plenário

Encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil,
o diplomata americano Douglas Koneff afirmou a VEJA
que o mundo atento às eleições dos Estados Unidos
e do Brasil este ano – lá, os americanos escolhem os
representantes do Congresso Nacional e governadores
em dezenas de estados, enquanto os brasileiros vão
às urnas decidir seu próximo presidente. “Temos
a responsabilidade de ser exemplo dos valores
democráticos”, diz.

A lei que criou a Política Nacional de Mudança
do Clima, em 2009, previu o desenvolvimento do
Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE),
um mecanismo de compensação financeira para
quem instituísse projetos de redução ou remoção dos
chamados gases do efeito estufa.

https://veja.abril.com.br/mundo/mundo-atento-dizrepresentante-dos-eua-sobre-transicao-verde-do-brasil/

https://www.camara.leg.br/noticias/848104-projetoque-regulamenta-mercado-de-carbono-esta-prontopara-ser-votado-no-plenario/

Mata atlântica ganha sistema de
alertas de desmatamento

Os distúrbios da ignorância

A mata atlântica, o primeiro bioma brasileiro amplamente
ocupado e destruído, será monitorada mais de perto a
partir desta terça-feira (1º). É quando passa a funcionar
o Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) específico
para esta vegetação, capaz de detectar áreas afetadas a
partir de 0,3 hectare.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/
m ata - at l a nt i ca - ga n h a - s i ste m a - d e - a l e r ta s - d e desmatamento.shtml?origin=uol

O calor sufocante dos últimos dias, seguido de chuva
intensa e temporais, é a cicatriz visível do horror das
mudanças climáticas. Boa parte da área metropolitana
de São Paulo inundou, morros deslizaram sobre si e
mataram dezenas de pessoas, ruas viraram rios, mas nos
limitamos a lamentar ou a nos surpreender, como se o
queixume sanasse o mal que cada um de nós ajuda a
formar no dia a dia.
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-

aberto,os-disturbios-da-ignorancia,70003969167
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Governo Bolsonaro estuda
mudar processo de licenciamento
ambiental e tirar poder do Ibama

Com lei aprovada há um ano,
pagamento a produtores rurais por
serviços ambientais não avançou

BRASÍLIA — O governo federal estuda mudanças no
processo de licenciamento ambiental no Brasil que
podem retirar do Ibama uma série de atribuições,
que seriam repassadas para órgãos estaduais. A
medida pode afetar a liberação de alvarás para obras
em todo o país.

Em janeiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionou uma importante lei que tinha como
proposta definir mecanismos para beneficiar
produtores rurais que prestam serviços ambientais
ao preservar, por força de lei, uma ampla extensão
de suas fazendas. As taxas de preservação em grande
parte do país chegam a 80% do total da propriedade,
restando apenas uma fração do território para uso
agropecuário.

https://oglobo.globo.com/brasil/governo-bolsonaroestuda-mudar-processo-de-licenciamento-ambientaltirar-poder-do-ibama-25380514

Projeto aprovado na Câmara dá
poder ao Ministério da Agricultura
para liberar uso de agrotóxicos
‘É entregar o galinheiro para a raposa, porque o
ministério vê da perspectiva do produtor e não da
saúde e meio ambiente’, pontua Míriam Leitão. A
comentarista critica o projeto que tira da Anvisa o
poder de regulação dos agrotóxicos. Ela aponta ainda
barreiras comerciais que atingirão a exportação,
porque alguns agrotóxicos não são liberados no
exterior. O texto agora volta ao Senado para ser
apreciado novamente na Casa.
https://cbn.globoradio.globo.com/media/
audio/366416/projeto-aprovado-na-camara-da-poderexclusivo-ao-m.htm

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/
pagamento-produtores-rurais-servicos-ambientaisnao-avancou/

Carbono, mercado de
oportunidades verdes
A real oportunidade do mercado global de carbono já
chegou, os movimentos do governo federal durante
a COP-26 provocaram uma alta expressiva de preços
e demanda por créditos de carbono no mercado
voluntário, de floresta nativa, reflorestamento e
energias renováveis. O Brasil foi peça fundamental
nas negociações, atuando de forma cooperativa
para alcançarmos um consenso mundial na
regulamentação do artigo 6 do Acordo do Clima na
COP-26 em Glasgow, no ano passado.
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espacoaberto,carbono-mercado-de-oportunidadesverdes,70003972293
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O preço da crise hídrica:
empréstimos a distribuidoras pode
chegar a mais de R$ 11 bilhões
O tamanho do rombo causado pela crise hídrica de
2021 foi informado na semana passada pela secretáriaexecutiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete
Pereira, ao participar de evento do Credit Suisse: R$
28 bilhões. O cálculo considera o custo de medidas
emergenciais, apagões e racionamentos compulsórios
do consumo à população, informa o Valor.

Licenciamento, grilagem e
mineração em terras indígenas:
conheça as prioridades do governo
Bolsonaro no Legislativo
O governo publicou a lista com as iniciativas
legislativas prioritárias de 2022. A seleção
presidencial contém 39 propostas em tramitação e
seis que estão sendo formuladas pelo Executivo para
serem encaminhada ao Congresso. Entre elas, há
10 propostas que podem causar impacto direto na
área ambiental, como a liberação de mineração em
Terras Indígenas, um novo marco para regularização
fundiária de áreas ocupadas irregularmente e a
mudança no licenciamento ambiental.

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/
as-consequencias-e-as-licoes-da-crise-hidrica/

Lei que altera Código Florestal
fragiliza proteção de APPs em áreas
urbanas em todo o Brasil, afirma
MPF
A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do
Ministério Público Federal (4CCR/MPF) manifestou-se
contrariamente às alterações trazidas pela Lei 14.285,
sancionada em dezembro de 2021, que mudou
dispositivos do Código Florestal referentes à proteção
de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em áreas
urbanas de todo o país. O colegiado entendeu que
há inconstitucionalidade quando o legislador desloca
a competência da União para os municípios e para
o Distrito Federal para definir as faixas marginais de
qualquer curso d’água perene ou intermitente em áreas
urbanas de preservação permanente, em discordância
com o Código Florestal. Ou seja, municípios e o DF
podem determinar, às margens de cursos d’água nas
zonas urbanas, o tamanho das APPs, sem que tenham
de seguir o parâmetro mínimo estabelecido no Código
Florestal.
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/meioambiente/12/02/2022/lei-que-altera-codigo-florestalfragiliza-protecao-de-apps-em-areas-urbanas-em-todoo-brasil-afirma-mpf/177001

https://oeco.org.br/salada-verde/licenciamentogrilagem-e-mineracao-em-terras-indigenas-conhecaas-prioridades-do-governo-bolsonaro-no-legislativo/

CEOs mostram otimismo em
relação à economia, mas descaso
com as questões climáticas
Os CEOs estão surpreendentemente otimistas com
o desempenho da economia global em 2022. Seu
maior medo são os ataques cibernéticos, seguidos
pela pandemia. Mas os executivos não perdem
muito tempo para pensar em questões consideradas
“menores”, como a redução das emissões de carbono
na atmosfera. Essas são algumas das conclusões
do 25th Annual Global CEO Survey, realizado pela
consultoria PwC. Ao todo, foram entrevistados 4.446
executivos em 89 países - incluindo o Brasil.
htt p s : / /e p o ca n e go c i o s . g l o b o . co m / E m p re s a /
noticia/2022/02/ceos-mostram-otimismo-em-relacaoeconomia-mas-descaso-com-questoes-climaticas.html
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Governo Bolsonaro lança programa
para estimular o garimpo com foco
na Amazônia

Do caos urbano às cidades
sustentáveis: uma longa
caminhada

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro editou um
decreto para estimular o garimpo, em especial na
Amazônia Legal. Foi criado o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena
Escala (Pró-Mape), que terá por objetivo “propor
políticas públicas”, incentivar “o desenvolvimento da
mineração artesanal e em pequena escala, com vistas
ao desenvolvimento sustentável regional e nacional”, e
estimular “a formalização da atividade”.

O processo de urbanização brasileiro iniciou-se
no século XX com o êxodo rural, que teve como
consequência o grande aumento populacional em
centros urbanos. O movimento de urbanização foi
diretamente associado ao de industrialização, uma
vez que as indústrias geravam oportunidades de
empregos que atraiam a população majoritariamente
rural daquele período. Consequentemente, a alta
disponibilidade de força de trabalho barata fazia com
que os principais centros urbanos se tornassem cada
vez mais alvos de construção de indústrias, gerando
um ciclo que fez a região crescer economicamente e
em população.

https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-esociedade/do-caos-urbano-as-cidades-sustentaveis-umalonga-caminhada/

Um ano de transformação

https://oglobo.globo.com/brasil/governo-bolsonarolanca-programa-para-estimular-garimpo-com-foco-naamazonia-25393218

O ano de 2022 será crucial para a transformação que
desejamos ver no mundo, na direção de uma retomada
das economias pós-pandemia baseada nas atividades
de baixo carbono e na redução das desigualdades
sociais. Governos, empresas e sociedade civil têm à
sua frente o desafio de implementar os compromissos
assumidos na 26ª Conferência do Clima das Nações
Unidas, a COP26, realizada em Glasgow, Escócia, em
novembro do ano passado. Nela, quase 200 países
firmaram acordos para reduzir gradativamente os
subsídios aos combustíveis fósseis, banir o carvão e
proteger as florestas, entre outros compromissos.
https://umsoplaneta.globo.com/opiniao/colunase-blogs/marina-grossi/post/2022/02/um-ano-detransformacao.ghtml
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AMAZÔNIA
Desmatamento da Amazônia é o
maior em 10 anos, diz Imazon
Levantamento divulgado nesta terça-feira pelo
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) apontou que o desmatamento na Amazônia
em 2021 cresceu 29% em relação ao ano anterior e é
o maior dos últimos dez anos.

Desmatamento na Amazônia
cresce 56,6% nos últimos três
anos, segundo Ipam
O desmatamento na Amazônia alcançou um novo e
alarmante patamar nos últimos três anos. Segundo
o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(Ipam), a derrubada de árvores no bioma foi 56,6%
maior entre agosto de 2018 e julho de 2021 que no
mesmo período de 2015 a 2018.
htt ps :/ / w w w. cn n b ra s i l . com . b r/ n a ci ona l /
desmatamento-na-amazonia-cresce-566-nosultimos-tres-anos-segundo-ipam/

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/
sustentabilidade/meio-ambiente/desmatamentoda-amazonia-e-o-maior-em-10-anos-diz-imazon,
cdd35c274137236af6ea3a9e170b7ca0asvy88gf.
html

Mais da metade do
desmatamento na Amazônia
ocorre em terras públicas
Estudo inédito revela que o perfil da devastação
mudou e as derrubadas estão concentradas em
terras indígenas, unidades de conservação e florestas
públicas não destinadas

Amazônia tem recorde de alertas
de desmatamento em janeiro de
2022

https://oglobo.globo.com/brasil/mais-da-metadedo-desmatamento-na-amazonia-ocorre-em-terraspublicas-25395036

A Amazônia teve recorde de alertas de desmatamento
no mês passado. Foi o pior janeiro desde 2016, quando
começou o monitoramento.

Relatório aponta que
desmatamento por mineração na
Amazônia teve aumento de 62%
desde 2018

Geralmente, janeiro é um mês em que o desmatamento
diminui por causa das chuvas constantes na Amazônia.
Mas o gráfico no site do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) mostra claramente como este ano foi
diferente. Os alertas de desmatamento detectados
somaram 430 quilômetros quadrados - quatro vezes
maior do que em janeiro do 2021.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/
noticia/2022/02/11/amazonia-tem-recorde-de-alertasde-desmatamento-em-janeiro-de-2022.ghtml

De acordo com a quarta edição do relatório
Cumplicidade na Destruição, divulgado nesta terçafeira (22) pela Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib) em parceria com a organização Amazon
Watch, 125 km² de floresta amazônica foram
desmatados ao redor de minas em 2021. O relatório
resgata a trajetória da mineração de larga escala no
Brasil, em especial seu histórico de avanço sobre os
povos indígenas e os territórios que eles preservam.
https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/
relatorio-aponta-que-desmatamento-por-mineracaona-amazonia-teve-aumento-de-62-desde-2018
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