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A

crise climática se agrava com chances de vermos o mundo aquecer
1,5°C, e fazendo estragos por todos os cantos da Terra. China com
expectativas de vivenciar mais uma temporada de inundações;
México começando a temporada de furacões, que ao que tudo
indica, em maiores proporções; Europa vivendo onda de calor
como não vivida em 20 anos; e aqui no Brasil, foram 5 meses de
chuvas intensas, estragos e muitas mortes em diversos estados do
país. Mais de 25% das mortes por chuvas nos últimos 10 anos ocorreram neste
início de 2022.
O Fórum Econômico Mundial de Davos que encerrou sua reunião anual há poucos
dias, projeta panorama sombrio para o mundo. A União Europeia segue com
seu protagonismo na tentativa de reduzir as emissões para frear o aumento da
temperatura no planeta. E por estas bandas de cá, nosso Brasil capenga em fazer
sua lição de casa. O desmatamento na Amazônia teve novo recorde no mês de
abril, a devastação dobrou em unidades de conservação e terras indígenas nos
últimos 3 anos, e como forma de demonstrar alguma ação, o Presidente Bolsonaro
assinou Decreto para elevar multas ambientais. Mesmo assim, é consenso nacional
e mundial do total descaso por parte do governo federal com a Amazônia e o meio
ambiente, e todos os prognósticos apontam para mais inércia e mais devastação
nos próximos meses.
Mas temos algumas boas novas. Uma delas, é a de que energias renováveis, até
2050, devem representar 85% da matriz energética mundial. Outra boa nova, é
que a União Europeia pode antecipar a taxação de carbono sobre os produtos
importados e isso forçará países produtores a fazerem uso de práticas mais
sustentáveis, contribuindo com o clima no planeta. Outra notícia que pode ser
considerada positiva, é a publicação do decreto por parte do governo brasileiro
que regula o Mercado de Carbono no país. Ainda que tenha recebido várias
críticas, sendo considerado vago e com prazos elásticos, é algo que surpreende no
meio de tantas notícias péssimas na área ambiental.
Boa leitura e até breve!
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MUNDO
Crise do clima pode levar a
extinção em massa nos oceanos
Se a humanidade não controlar ao menos em parte
a crise climática, o mundo poderá vivenciar uma
extinção em massa nos oceanos, aponta uma uma
pesquisa publicada na última quinta-feira (28) na
revista Science.

ONU quer mais ações face à
emergência climática
O secretário-geral das Nações Unidas quer que os
países ricos passem das palavras aos atos face à
emergência climática.

https://pt.euronews.com/2022/05/02/onu-quermais-acoes-face-a-emergencia-climatica
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/05/
crise-do-clima-pode-levar-a-extincao-em-massa-nosoceanos.shtml

Abril fecha com recorde de
concentração atmosférica de CO2
Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera
atingiram os patamares mais altos já registrados em
qualquer mês do calendário em abril, com média de
420 partes por milhão (ppm) pela primeira vez desde
que as observações começaram em 1958, de acordo
com novos dados divulgados pelo Scripps Institution
of Oceanography. A notícia é do Axios.

Minerva exporta, do Uruguai,
primeiros produtos com
certificação ‘carbono neutro’
Cinco fazendas foram responsáveis pelos primeiros
lotes com selo da ONG Preferred by Nature.
h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / a g r o n e g o c i o s /
noticia/2022/05/02/minerva-exporta-do-uruguaiprimeiros-produtos-com-certificacao-carbonozero.ghtml

https://climainfo.org.br/2022/05/06/abril-fecha-comrecorde-de-concentracao-atmosferica-de-co2/
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7 pontos para entender energia
nuclear e os desafios para
substituir petróleo

Onda de calor da Índia e do
Paquistão testa limites humanos,
diz especialista

Os preços do petróleo e da gasolina têm disparado nos
últimos anos, e com isso sobem também os custos da
produção e as contas de luz. O aquecimento global
avança e os países parecem incapazes de cumprir os
objetivos de cortes de emissões.

As temperaturas em partes da Índia e do Paquistão
atingiram níveis recordes, colocando a vida de
milhões de pessoas em risco à medida que os efeitos
da crise climática são sentidos em todo continente.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ondade-calor-da-india-e-do-paquistao-testa-limiteshumanos-diz-especialista/
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-61261074

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.

Empresas querem montar
estratégia de emissões, mas
pegada de carbono ainda
engatinha
Companhias têm dificuldade de medir as emissões
do chamado escopo 3, que se referem à cadeia de
fornecedores
https://oglobo.globo.com/economia/empresasquerem-montar-estrategia-de-emissoes-maspegada-de-carbono-ainda-engatinha-25496274

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/ambicaoadaptacao-e-resiliencia-o-que-se-espera-de-2022/
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Energias renováveis devem
representar 85% da matriz elétrica
mundial até 2050
Segundo um estudo da consultoria McKinsey, a
transição sustentável da geração elétrica mundial
que vem ocorrendo nos últimos anos é apenas o
começo de uma jornada rumo a um futuro com mais
energia limpa.

https://thegreenestpost.com/energiasrenovaveis-formarao-a-nova-base-da-matrizeletrica-mundial-ate-2050/

Abril fecha com recorde de
concentração atmosférica de CO2
Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera
atingiram os patamares mais altos já registrados em
qualquer mês do calendário em abril, com média de
420 partes por milhão (ppm) pela primeira vez desde
que as observações começaram em 1958, de acordo
com novos dados divulgados pelo Scripps Institution
of Oceanography. A notícia é do Axios.

Agência de risco: crise climática
ameaça 4% do PIB mundial
A intensificação da mudança do clima pode resultar
na perda de 4% do PIB mundial por ano até 2050, com
um impacto significativamente maior nos países em
desenvolvimento e nas comunidades de baixa renda.
A conclusão é de um levantamento feito pela agência
de classificação de risco S&P Global, que analisou os
impactos de eventos extremos e outros efeitos da crise
climática nas condições econômicas de 135 países.

https://climainfo.org.br/2022/05/04/agencia-derisco-crise-climatica-ameaca-4-do-pib-mundial/

UE avalia adiantar e ampliar taxa
de carbono
Parlamento europeu aprova relatório que propõe
aplicação da taxa de carbono a partir de 1º de janeiro
de 2023, com período de transição até o fim de 2024
h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / m u n d o /
noticia/2022/05/18/ue-avalia-adiantar-e-ampliartaxa-de-carbono.ghtml

https://climainfo.org.br/2022/05/06/abril-fechacom-recorde-de-concentracao-atmosferica-deco2/
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Clima extremo: China espera por
mais uma temporada mortal de
inundações

Estudo mostra indicadores que
contribuíram para a crise climática
e recordes em 2021

Os chineses estão se preparando para mais uma
temporada chuvosa particularmente destrutiva. O país
asiático tem convivido nos últimos anos com episódios
de tempestades de grande porte e inundaçõesrelâmpago durante a época das chuvas de monção,
nos meses de verão. Segundo o Centro Climático
Nacional da China, o risco de inundações desse tipo
é grande para os próximos meses, com a expectativa
de que sejam “relativamente piores” e “mais
extremas” em comparação com a média histórica.

Seundo a Organização Meteorológica Mundial,
gases de efeito estufa, aumento do nível do mar,
aquecimento e acidificação dos oceanos contribuíram
para recordes de calor e derretimento de geleiras no
ano passado.

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/estudomostra-indicadores-que-contribuiram-para-acrise-climatica-e-recordes-em-2021/
https://climainfo.org.br/2022/05/17/climaextremo-china-espera-por-mais-uma-temporadamortal-de-inundacoes/

Mundo tem 50% de chance de
aquecer 1,5°C até 2026
Novos dados climáticos da Organização Meteorológica
Mundial (OMM) apontam que há uma probabilidade
de 50% de que a temperatura média anual do planeta
supere transitoriamente em 1.5°C nos níveis préindustriais nos próximos cinco anos.

ONU: duração e frequência de
secas aumentaram 29% desde
2000
Conferência sobre Desertificação aponta que crise
climática, degradação dos solos e desmatamento
vem provocando estiagens intensas e prolongadas.
https://projetocolabora.com.br/ods13/onuduracao-e-frequencia-de-secas-aumentaram-29desde-2000/

https://ciclovivo.com.br/planeta/crise-climatica/
mundo-tem-50-de-chance-de-aquecer-15cate-2026/
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Poluição foi responsável por uma
em cada seis mortes em 2019,
aponta pesquisa

Crise climática torna furacões
e tufões mais frequentes,
destrutivos e caros

A poluição está matando cerca de 9 milhões de
pessoas todos os anos, o que a coloca entre as
causas mais prevalentes de óbito em todo o mundo –
“uma ameaça existencial à saúde humana e à saúde
planetária”, como assinalado por um estudo publicado
nesta semana na revista The Lancet. De acordo com
a análise, o número de mortos associados à poluição
supera o de mortes no trânsito, HIV/AIDS, malária e
tuberculose combinados e o de óbitos relacionados
ao abuso de substâncias como álcool e drogas.

Novas pesquisas atribuem perdas econômicas
de bilhões de dólares para fenômenos climáticos
extremos. Eventos seriam menos frequentes e
danosos sem influência do aquecimento global.

https://climainfo.org.br/2022/05/19/poluicao-foiresponsavel-por-uma-em-cada-seis-mortes-em2019-aponta-pesquisa/

https://umsoplaneta. globo.com/energia/
noticia/2022/05/19/crise-climatica-tornafuracoes-e-tufoes-mais-frequentes-destrutivos-ecaros.ghtml

Mudanças climáticas e queimadas
na Amazônia reduzem geleiras dos
Andes tropicais quase pela metade
em 30 anos, mostra estudo

Fórum Econômico Mundial de
Davos projeta panorama sombrio
para o mundo

Encolhimento ‘sem precedentes’ pode ter impactos
ambientais, culturais e econômicos nas populações
locais.
https://oglobo.globo.com/mundo/mudancasclimaticas-queimadas-na-amazonia-reduzemgeleiras-dos-andes-tropicais-quase-pela-metadeem-30-anos-mostra-estudo-1-25514137

O Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos
terminou nesta quinta-feira (26) com advertências
sobre a economia, a guerra e a fome, que projetam
um panorama sombrio para o mundo nos próximos
meses.
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/
noticia/2022/05/forum-economico-mundial-dedavos-projeta-panorama-sombrio-para-o-mundocl3n3lzen005d01i26qc6jhp3.html
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Clima em Davos: o que políticos e
empresários estão dizendo sobre
ação climática
A agenda do Fórum Econômico Mundial, que
acontece em Davos (Suíça) nesta semana, está
bastante carregada – reflexo de um mundo perdido
numa espiral que mistura pandemia, inflação, guerra,
tensões políticas e ameaças econômicas globais.
Ainda assim – e ainda bem – a questão climática
segue tendo um espaço importante nas discussões
entre líderes políticos e empresariais. Mas de que
maneira essa discussão está acontecendo?

https://climainfo.org.br/2022/05/25/clima-emdavos-o-que-politicos-e-empresarios-estaodizendo-sobre-acao-climatica/

Por crise climática, florestas podem
estar morrendo mais rápido desde
1980
As árvores de na costa da Austrália estão morrendo
no dobro da taxa anterior de 1980, e o culpado pode
ser o aquecimento global. Essa é uma das conclusões
de um estudo internacional com a participação
da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da
Universidade James Cook, na Austrália, publicado na
Nature nesta quarta-feira (18).
https://revistagalileu.globo.com/Um-So-Planeta/
noticia/2022/05/por-crise-climatica-florestaspodem-estar-morrendo-mais-rapido-desde-1980.
html
© 2022 | IREE ECO NEWS
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BRASIL
Brasil prepara-se para iniciar
produção de hidrogênio verde
Projetos produtivos e pesquisas acadêmicas tentam
colocar o país no mapa mundial do gás sustentável,
apontado como o combustível do futuro.

“Empate Climático” no STF
Enquanto a Assembleia Nacional Constituinte, entre
1985 e 1988 aprovava a nossa atual constituição
federal, inúmeros “empates” no meio da floresta
amazônica, no interior do Acre, eram liderados por
Wilson Pinheiro e Chico Mendes, como estratégia
de resistência cívica e reação pacífica, porém firme,
do movimento sindical dos seringueiros, para conter
o avanço de tratores e correntões de pecuaristas
paulistas sobre as florestas amazônicas.

https:/ / umsoplaneta. globo.com /energ i a /
noticia/2022/05/01/brasil-prepara-se-para-iniciarproducao-de-hidrogenio-verde.ghtml

https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-eopiniao/colunistas/empate-climatico-no-stf/

Crise do clima vai afetar cadeias de
exportação do Brasil, diz relatório

STF dá 24 meses para Conama
editar normas mais eficientes
sobre padrão de qualidade do ar

Secas, tempestades e outros eventos extremos vão
se tornar cada vez mais frequentes e intensos nos
próximos anos. Conforme destacou o IPCC (Painel
Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU),
a atual crise do clima é sem precedentes e, pior,
irreversível.
https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2022/04/crise-do-clima-vai-afetarcadeias-de-exportacao-do-brasil-diz-relatorio.
shtml

Por oito votos a três, o Supremo considerou que
a norma atual ainda é constitucional, mas que
o Conselho Nacional do Meio Ambiente deverá
regulamentar novamente o tema, seguindo os
padrões atuais da OMS editados no ano passado.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/
noticia/2022/05/05/stf-da-24-meses-paraconama-editar-normas-mais-eficientes-sobrepadrao-de-qualidade-do-ar.ghtml
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Primeiro leilão de compra de
carbono vai testar modelo, diz
Montezano
Resultado vai ser divulgado na quinta-feira, segundo
o presidente do BNDES no Fórum Econômico
Mundial,e Davos, na Suíça.

h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / b r a s i l /
noticia/2022/05/25/primeiro-leilao-de-comprade-carbono-vai-testar-modelo-diz-montezano.
ghtml

‘Crédito de carbono pode fazer
muita diferença na Amazônia’, diz
ex-ministro Joaquim Levy
Ex-ministro da Fazenda publicou documento no blog
do Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP)
sobre uma agenda para a descarbonização do Brasil.
https://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,entrevista-joaquim-levy-creditocarbono,70004062004

Brasil é potência verde e ‘ficha
caiu’ no mundo, diz Guedes
O ministro da Economia enfatizou que, antes deste
governo, as ações eram baseadas em dois pilares:
taxas para quem poluir e estímulo à inovação.

https://www.infomoney.com.br/politica/brasile-potencia-verde-e-ficha-caiu-no-mundo-dizguedes/

Brasil tem “papel estratégico
de segurança climática”, diz exministra Izabella Teixeira
Ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016,
Teixeira avalia que a geopolítica climática atual
coloca o Brasil em posição estratégica, mas que o
país está “queimando este papel”.
https://apublica.org/2022/05/brasil-tem-papelestrategico-de-seguranca-climatica-diz-exministra-izabella-teixeira/
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Desmatamento cresce no Cerrado
e aumenta riscos de crise hídrica
Corte de vegetação nativa compromete chuvas e
mananciais da região e pode afetar inclusive a água
que é usada na agricultura.

h t t p s : / / v a l o r. g l o b o . c o m / p u b l i c a c o e s /
suplementos/noticia/2022/05/23/desmatamentocresce-no-cerrado-e-aumenta-riscos-de-crisehidrica.ghtml

Bioeconomia perde para a
destruição na Amazônia
Segundo o Observatório do Clima, a região perdeu
1.954 km2 de cobertura vegetal nos primeiros quatro
meses de 2022, equivalente à soma das áreas dos
municípios de São Paulo e Curitiba.
https://valor.globo.com/publicacoes/
suplementos/noticia/2022/05/23/bioeconomiaperde-para-a-destruicao-na-amazonia.ghtml

Mercado de Carbono no Brasil: a
bola está em campo, mas o jogo
não começou
Felipe Bittencourt, CEO e fundador da WayCarbon,
analisa o decreto que pode viabilizar o mercado de
carbono regulado e responde: o crédito de carbono
é um ativo financeiro?

https://exame.com/esg/mercado-de-carbonono-brasil-a-bola-esta-em-campo-mas-o-jogo-naocomecou/

Governo edita decreto que
regulamenta mercado de carbono,
diz ministro do Meio Ambiente
Anúncio foi feito durante congresso realizado no Rio
de Janeiro pouco depois do Banco do Brasil divulgar
lançamento de fundo de investimento em carbono.
https://g1.globo.com/economia/
noticia/2022/05/18/governo-edita-decreto-queregulamenta-mercado-de-carbono-diz-ministrodo-meio-ambiente.ghtml
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Relatório da ONU alerta papel
fundamental do Brasil para
combater a crise climática
O relatório anual da Organização Meteorológica
Mundial alerta para a piora dos extremos do clima. E
fez um apelo para que o desmatamento na Amazônia
seja encerrado e destacou como tal fenômeno
poderá ampliar a crise.

https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/
post/relatorio-da-onu-alerta-papel-fundamentaldo-brasil-para-combater-crise-climatica.html

Decreto sobre carbono é vago e
tem prazos elásticos
“Criaram uma vontade de fazer algo. Mas a vontade
não está muito bem expressa”, define o professor
Ronaldo Seroa da Motta.
https://valor.globo.com/brasil/
noticia/2022/05/20/decreto-sobre-carbonoe-vago-e-tem-prazos-elasticos.ghtml

Crise hídrica evidenciou
dependência de hidrelétricas no
Brasil: diversificar é fundamental
Especialistas também apontam eficiência energética
como vacina capaz de dar mais segurança e
sustentabilidade ao sistema.
https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/
noticia/2022/05/crise-hidrica-evidencioudependencia-de-hidreletricas-no-brasildiversificar-e-fundamental.ghtml
© 2022 | IREE ECO NEWS
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AMAZÔNIA
Desmatar Amazônia vai gerar
prejuízo de US$ 1 bi por ano para
agricultura
O desmatamento na Amazônia irá gerar um prejuízo
de mais de US$ 1 bilhão por ano para a agricultura
brasileira pelas próximas três décadas, enquanto sua
preservação poderia garantir renda. O alerta é da
FAO que, em seu informe anual sobre a situação das
florestas no mundo, destaca como o desmatamento
no Brasil tem sido “significativo”.

Amazônia: desmatamento foi
recorde em abril
Números mostram aumento de 74,5% ante igual
período de 2021, o pior da série histórica; ONU Brasil
pede maior proteção para os ianomâmis.

https://monitormercantil.com.br/amazoniadesmatamento-foi-recorde-em-abril/

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamilchade/2022/05/02/desmatar-amazonia-vai-gerarprejuizo-de-us-1-bi-por-ano-para-agricultura.htm

Perda da floresta amazônica se
agrava com destruição ao redor de
estradas

Alertas de desmatamento na
Amazônia passam de 1 mil km² em
abril

A destruição da floresta ao redor das estradas
alimentou um “pico acentuado” na perda de árvores
na floresta amazônica no Brasil, com a taxa de
baixas não relacionadas a incêndios subindo mais
de 25% em algumas áreas, segundo descobriram
pesquisadores

Em abril, a Amazônia teve mais de mil quilômetros
quadrados de floresta sob alerta de desmatamento. É
o pior número para o mês desde que o Inpe começou
esse monitoramento em 2016.

https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2022/05/perda-da-floresta-amazonicase-agrava-com-destruicao-ao-redor-de-estradas.
shtml

https://g1.globo.com/jornal-nacional/
noticia/2022/05/06/alertas-de-desmatamentona-amazonia-passam-de-1-mil-km-em-abril.ghtml
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Assim como a Amazônia, Mata
Atlântica morre diante de nós

Por que 2022 pode ser trágico para
a Amazônia?

Os sinais que o governo federal têm dado autorizando
a destruição da Amazônia se reflete também na Mata
Atlântica. Houve aumento de 66% no desmatamento
do bioma em um ano, de acordo com dados da SOS
Mata Atlântica. É o maior em cinco anos.

Após o desmatamento recorde em abril, Márcio
Astrini, do Observatório do Clima, analisa os dados
e revela como esse ano se tornou propício para o
avanço dos crimes na floresta.

https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/
post/assim-como-amazonia-mata-atlanticamorre-diante-de-nos.html

Proposta de Biden traz luz à
preservação da Amazônia
Engenheiro com especialização nas áreas de
macroeconomia, administração de empresas e
finanças, é empresário e ex-vice-governador do
Amazonas (1999-2002); autor de “Brasil, um País à
Deriva” (ed. Valer).
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/05/
proposta-de-biden-traz-luz-a-preservacao-daamazonia.shtml

https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/
noticia/2022/05/por-que-2022-pode-ser-tragicopara-a-amazonia.ghtml

Kerry diz que parar desmatamento
da Amazônia é crucial e EUA
trabalham de perto com Brasil
Após cobrar ações concretas do governo Bolsonaro
durante a mais recente Conferência do Clima, em
novembro, o enviado especial do governo americano
para o clima, John Kerry, afirmou que os Estados
Unidos estão trabalhando “muito de perto” com o
Brasil para melhorar a proteção da Amazônia.
https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2022/05/kerry-diz-que-parardesmatamento-da-amazonia-e-crucial-e-euatrabalham-de-perto-com-brasil.shtml
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Bolsonaro edita decreto que cria
Pró-Amazônia Legal
O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou decreto que
regulamenta o Pró-Amazônia Legal. O ato também
instituiu o Comitê Gestor do programa. O decreto foi
publicado em edição extra do Diário Oficial da União
na noite de 3ª feira.

h tt p s : / / w w w. p o d e r 3 6 0 . c o m . b r /g o ve r n o /
bolsonaro-edita-decreto-que-cria-pro-amazonialegal/

Pressionado, Bolsonaro assina
decreto que eleva multas
ambientais na Amazônia
Medida marca novo recuo do ex-capitão, que é um
ferrenho crítico das multas ambientais.
https://www.cartacapital.com.br/politica/
pressionado-bolsonaro-assina-decreto-que-elevamultas-ambientais-na-amazonia/

Amazônia: em três anos,
devastação quase dobrou em
unidades de conservação e terras
indígenas
Falta de verbas para fiscalização e momento de
insegurança jurídica estão entre as explicações,
dizem especialistas.

https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/
noticia/2022/05/amazonia-em-tres-anosdevastacao-quase-dobrou-em-unidades-deconservacao-e-terras-indigenas.ghtml

ONU cobra fim de desmatamento
na Amazônia e soa alerta global
sobre clima
Diante da falta de ação por parte de líderes e um
modelo energético insustentável, o planeta caminha
para uma “catástrofe climática”. O alerta está
sendo lançado nesta quarta-feira pela ONU que,
em um novo informe, apresenta os resultados de
levantamentos sobre diferentes indicadores e que
revelam que os últimos sete anos foram os mais
quentes, desde que existem registros.
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamilchade/2022/05/18/onu-ultimos-7-anos-foram-osmais-quentes-e-planeta-caminha-para-catastrofe.htm
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