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21/04/2013 
 
Biodiversidade leva parlamentares para audiência em  Manaus 
 
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Senado faz audiência pública nesta segunda feira(22), na 
Assembleia Legislativa no Estado Amazonas, para debater o pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e 
biodiversidade no Amazonas. Estarão presentes a presidente da Comissão, senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB), o vice-presidente deputado Fernando Ferro (PT-PE) e o relator deputado Sarney Filho (PV-MA). 
 
Serão palestrantes a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), Nádia 
Cristina D'ávila Ferreira; o coordenador do Centro Estadual de Mudanças Climáticas (CECLIMA), João 
Henrique Souza Talocchi; e o representante do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
Antonio Ocimar Manzi. 
 
A Comissão de Mudanças Climáticas do Senado tem a prerrogativa de realizar audiências públicas nas 
regiões com o intuito de conhecer as especificidades de cada bioma brasileiro e políticas em andamento 
nos Estados. 
 

 
Fonte:  http://www.admin.paginaoficial.ws/admin/arquivos/biblioteca/amazonia41285.jpg 

 
O Amazonas, escolhido para ser o primeiro da série, é a maior reserva de biodiversidade do mundo e o 
maior bioma do Brasil, ocupa quase metade (49,29%) do território nacional. Esse bioma cobre totalmente 
cinco Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima), quase totalmente Rondônia (98,8%) e 
parcialmente Mato Grosso (54%), Maranhão (34%) e Tocantins (9%). 
 
Segundo a presidenta, o trabalho da comissão é de acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, 
as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil, e ao longo do ano realizará uma série de audiências 
preparatória dos eventos como Rio Clima, Seminário Nacional de Legisladores – Políticas de Enfrentamento 
das Mudanças Climáticas e a COP-19, em novembro, na cidade de Warsaw, Polônia. 
 
Confira as próximas reuniões com datas em definição : 
 
Brasília (DF) – Adaptação a prevenção de desastres. Preparação do Brasil para 4ª Plataforma Global para 
Redução de Riscos e Desastres, Cidades risilientes. Implantação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil 
 
Convidados: Representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Ministério da Integração 
Nacional (MI) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA); deputado Glauber Braga (autor do estatuto); 
 
Belém (PA), São Luís (MA), Recife (PE), Aracaju (SE ) ou Vitória (ES) 
As mudanças climáticas e os ecossistemas marinhos e costeiros. Situação dos manguezais brasileiros. 
 
Convidados: representantes do Ministério do Meio Ambiente; Sra. Sônia Maria Flores GIanesella (USP) e o 
Sr.Dieter Carl Ernst Heino Muehe(UFRJ); 



Salvador (BA) 
Mudanças climáticas e processos de desertificação. Segurança hídrica em cenários de escassez. Potencial 
nordestino para geração de energia limpa, aeólica e solar. Caatinga: mudança de qualidade da intervenção 
sobre semiárido brasileiro. 
 
Convidados: Representantes da Agência Nacional de Águas (ANA) e de entidades ligadas aos temas 
energia e desertificação da Região Nordeste. 
 
Curitiba (PR) 
Adaptação: a sustentabilidade ambiental e o setor agrícola 
 
Convidados: Representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 
 
Brasília (DF) 
Mudanças climáticas e controle do desmatamento: situação do Cadastro Ambiental Rural (CRA) e do 
Programa de Regularização Ambiental (PRA) no âmbito da Lei nº 12.651/2012. 
 
Convidados: Representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Organização “The Nature Conservancy”. 
 
Brasília (DF) 
Agricultura de baixo carbono e extensão rural 
Convidados: Representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da 
Organização Não-Governamental Greenpeace. 
 
da Redação em Brasília, com informações da Ass. Sen. Vanessa Grazziotin 
 
Fonte:  Portal Vermelho > Notícias > 
Brasil(http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=211507) 
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06/05/2013 
 
Negociações climáticas avançam, mas a passos lentos  
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/05/n32-300x208.jpg 

 
Reunião em Bonn aponta que o novo acordo climático será mais dinâmico, possibilitando alterações futuras, 
porém demonstra que o ritmo das negociações ainda não é rápido o suficiente para lidar com as mudanças 
climáticas. 
 
Terminou na sexta-feira (3) a segunda rodada de negociações climáticas de alto nível do ano, um evento 
preparatório para a Conferência do Clima da Polônia (COP19) em novembro. O resultado da reunião dos 
representantes de mais de 160 países, realizada em Bonn, na Alemanha, foi considerado positivo pelas 
Nações Unidas, mas o avanço das negociações ainda está muito aquém do que seria necessário para 
mitigar as piores consequências das mudanças climáticas. 
 
“Embora os países estejam no caminho para alcançar suas próprias metas, eles não estão conseguindo 
acompanhar as demandas da ciência”, afirmou Christiana Figueres, presidente da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC). 
 
A opinião é a mesma dos presidentes da Plataforma de Durban para Ação Aprimorada (ADP) – a base do 
novo tratado climático – Jayant Moreshver Mauskar e Harald Dovland. “Estamos fazendo progresso, mas 
temos um tempo limitado. Assim, é preciso que aceleremos nossos esforços”, declararam. 
 
O novo acordo climático precisa estar pronto até 2015, para que os países tenham tempo suficiente para 
aprová-lo internamente até 2020, quando substituirá o Protocolo de Quioto. 
 
Um dos consensos alcançados em Bonn foi a ‘flexibilização’ do novo acordo. A ideia é que o texto possa ser 
alterado caso haja necessidade, seja por novas condições políticas, econômicas ou científicas. É uma 
grande diferença com relação ao Protocolo de Quioto, no qual até hoje países como China e Brasil não têm 
metas de redução de emissões mesmo estando entre as nações que mais liberam gases do efeito estufa. 
 
“O senso comum prevaleceu. O acordo de 2015 não pode ser talhado em pedra, não pode ser congelado 
no tempo”, afirmou Figueres. 
 
A Climate Action Network (CAN) também aprovou a decisão. “É bem-vindo o novo dinamismo, 
principalmente em termos de igualdade e justiça. Mas os líderes mundiais não podem esquecer que é 
preciso garantir que o acordo de 2015 seja robusto o suficiente para salvar o planeta.” 
 
Os representantes em Bonn também concordaram que é necessário que diversos grupos trabalhem em 
conjunto para lidar com as mudanças climáticas, incluindo organizações internacionais e o setor privado. 
 
Além disso, ficou acordado que existem muitas oportunidades de expandir ações já em andamento de 
mitigação climática, principalmente para incentivar as energias renováveis e para a distribuição de ajuda 
financeira para os mais vulneráveis. 



Algumas nações mais ricas sugeriram que o novo acordo possua mecanismos, talvez relacionados com o 
produto interno bruto per capita, que possibilitem que as nações emergentes assumam metas mais 
rigorosas conforme forem crescendo economicamente. 
 
Os negociadores chineses, no entanto, lembraram que a renda per capita anual no seu país ainda é de 
apenas US$ 5 mil, enquanto nas nações mais ricas é acima de US$ 40 mil. Assim, atrelar políticas 
climáticas ao PIB não parece ser justo. 
 
As diferenças entre a China e os Estados Unidos continuam enormes, apesar de em abril os dois países 
terem firmado uma parceria de cooperação climática. 
 
A China defende que as nações ricas tenham metas de redução de emissões entre 25% a 40% até 2020, 
com relação ao nível de 1990. Por enquanto, a promessa dos EUA é de apenas 4% de corte. 
 
Diálogos Climáticos  
A próxima rodada para discutir o futuro acordo climático será em junho, mas já nesta semana mais um 
evento será realizado para debater o aquecimento global. 
 
Os Diálogos Climáticos de Petersberg começaram no domingo em Berlim, na Alemanha, reunindo ministros 
do Meio Ambiente de 35 países. 
 
“Não agir para mitigar as mudanças climáticas será muito custoso para todos nós. Esperar não é uma 
opção”, declarou Angela Merkel, na abertura do evento. 
 
A chanceler alemã pediu por uma reformulação completa das medidas econômicas destinadas a incentivar 
as companhias a adotarem práticas mais amigáveis ao clima. 
 
Na semana passada, Merkel já havia declarado que é preciso alterar o funcionamento do Esquema de 
Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS) para que a ferramenta continue a estimular a busca 
por tecnologias de baixo carbono. 
 
O encontro em Berlim segue até o dia sete de maio. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=733908). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/negociacoes-climaticas-avancam-mas-a-
passos-lentos/) 
 



06/05/2013 
 
Brasil tem novos negociadores para tentar acordo cl imático em 2015 
 
Trabalhar por um novo acordo global sobre o clima a ser fechado em 2015, capaz de incluir todos os países, 
inclusive os maiores poluidores do planeta (China e Estados Unidos), não parece tarefa fácil. Mas este é 
justamente um dos principais desafios que uma nova equipe de negociadores brasileiros terá pela frente. 
 

 
Vista geral do plenário da COP-18, realizada ao final de 2012, no Catar 

Foto:  iisd.ca 
Fonte:  http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/brasil-tem-novos-negoiadores-para-tentar-

acordo/images/cop18-quatar02.jpg 
 
Trabalhar por um novo acordo global sobre o clima a ser fechado em 2015, capaz de incluir todos os países, 
inclusive os maiores poluidores do planeta (China e Estados Unidos), não parece tarefa fácil. Mas este é 
justamente um dos principais desafios que uma nova equipe de negociadores brasileiros terá pela frente. 
 
Uma vez acertado, tamanho acordo vigoraria a partir de 2020, a fim de substituir o Protocolo de 
Kyoto(http://www.ecodesenvolvimento.org/glossario-de-termos/p/protocolo-de-kyoto). Segundo apurou o 
jornal Valor Econômico, o novo chefe dos negociadores será José Antônio Marcondes de Carvalho, atual 
embaixador do Brasil na Venezuela. Seu braço direito deve ser Benedicto Fonseca Filho, diretor-geral do 
departamento de cooperação científica, técnica e tecnológica do Ministério das Relações Exteriores, que 
ocupará o lugar do  embaixador André Aranha Corrêa do Lago. 
 
Mas a chance de um novo acordo ser fechado em 2015 é pequena, segundo especialistas. A crise 
econômica jogou o tema para segundo plano na política europeia e enfraqueceu as posições de vanguarda 
do bloco. O indício mais forte disso é a fragilidade do mercado de créditos de carbono europeu, o único que, 
até agora, fazia diferença no cenário de redução de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE)(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2011/novembro/ecod-basico-gases-de-efeito-estufa-
gee?tag=clima). 
 
Negociações não acompanham o ritmo de urgência que os cientistas atribuem ao tema. 
 
Em setembro será publicada a primeira parte do quinto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas das Nações Unidas), sobre o estado atual das mudanças do clima e os cenários 
futuros. 
 
Certo é que limitar o aquecimento da temperatura da Terra a 2ºC até 2100, o que poderia diminuir os 
impactos do fenômeno, é meta que não deverá mais ser atingida. As negociações não acompanham o ritmo 
de urgência que os cientistas atribuem ao tema. 
 
Por enquanto, o único avanço foi criar dois grupos de negociação. Um deles negocia o novo acordo, o 
chamado pós-2020 enquanto o outro busca o que os países podem fazer até 2020. Uma nova rodada de 
negociações, a 19ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-19), será realizada em Varsóvia, 
na Polônia, no final de 2013. 



Marcondes de Carvalho deve substituir o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral 
de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do MRE e negociador-chefe do Brasil nos processos de 
mudança do clima desde 2005. Segundo a matéria do Valor, Figueiredo será o próximo representante do 
Brasil nas Nações Unidas, em Nova York. 
 
EcoDesenvolvimento.org - Tudo Sobre Sustentabilidade em um só 
Lugar(http://www.ecodesenvolvimento.org.br/). 
 
Fonte:  iBahia > Notícias > Sustentabilidade(http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/brasil-tem-novos-
negociadores-para-tentar-acordo-climatico-em-2015/?cHash=46f616b4c98ba0a6bf614459c990c06a) 
 



07/05/2013 
 
Russos bloqueiam negociações climáticas da ONU 
 
por AFP(http://info.abril.com.br/autores/afp/) 
 

 
Vladimir Putin, presidente da Rússia: país não aceita medidas da ONU sobre mudanças climáticas 

Foto:  Photo Pin 
Fonte:  http://info.abril.com.br/images/materias/2013/06/Putin-20130607194305.jpg 

 
Paris  – Protestos processuais da Rússia detiveram pelo quinto dia consecutivo as negociações da ONU sobre o 
clima, nesta sexta-feira, segundo delegados da conferência realizada em Bonn. A Rússia tem bloqueado os 
trabalhos de um painel técnico crucial, que alimenta as negociações previstas para durar 12 dias. 
 
Apoiados por Belarus e Ucrânia, os russos pedem um debate sobre como as decisões são acertadas na 
Convenção-quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês), fórum de 20 anos que 
aborda o aquecimento global e seus impactos. Eles afirmam que tentaram contestar um acordo na última grande 
reunião da UNFCCC, realizada em dezembro passado em Doha, no Catar, que considerava um prolongamento 
do Protocolo de Kyoto. Mas queixam-se que foram ignorados pelo presidente da conferência catariota, que 
aprovou o acordo mesmo assim. 
 
"Há uma grande disputa sobre como as regras são acertadas", afirmou a fonte de uma organização não 
governamental europeia. "Obviamente, eles se sentem muito aborrecidos com o que aconteceu lá e estão fazendo 
uma tempestade disso". 
 
Outros países expressaram simpatia pela discussão da Rússia sobre a clareza como as decisões da ONU são 
adotadas, mas rejeitaram seus exigências de um debate. Segundo outro delegado, as decisões em negociações 
sobre o clima já sofrem pressão de interesses nacionais e perderiam mais força se precisassem ser adoradas 
formalmente de forma unânime, ao invés do formato vago do consenso. 
 
"Teria o efeito de refazer a lei internacional, é inadequado e perigoso porque poderia arrastar o plenário, 
comprometendo a eficácia de um processo que já enfrenta dificuldades para tomar decisões", disse a fonte. 
 



A disputa emperrou negociações técnicas sobre como os países em desenvolvimento estão alcançando metas de 
emissões, e sobre projetos de reflorestamento desenvolvidos por economias desenvolvidas e que fortalecem o 
comércio de carbono. 
 
Uma coalizão de 850 grupos ambientalistas representados pela Rede de Ação Climática premiou a Rússia nesta 
sexta-feira com um "fóssil" simbólico para o país "que faz mais para bloquear o progresso". 
 
A decisão em Doha paralisou a venda de 5,8 bilhões de toneladas de créditos de carbono que a Rússia tinha 
acumulado na primeira rodada do Protocolo de Kyoto. O país tinha ganhado estes créditos, não através de 
esforços para reduzir as emissões, mas depois que a pressão do mercado forçou o fechamento de fábricas 
emissoras de CO2 após a queda da União Soviética. 
 
A disputa no painel, denominado Corpo Subsidiário para Implementação, não parece afetar severamente outras 
áreas das negociações, mas alimentou preocupações sobre os prazos, afirmaram as fontes. 
 
A menos que se consigam recursos para uma reunião adicional, as negociações de Bonn serão as últimas antes 
do encontro ministerial anual da UNFCCC, que este ano será celebrado em Varsóvia entre 11 e 22 de novembro. 
 
A meta é obter um grande avanço na direção de um pacto global sobre as emissões de carbono que possa ser 
assinado ao final de 2015 para entrar em vigor em 2020. 
 
O interesse político em enfrentar as mudanças climáticas em nível global atingiu um pico após a Conferência de 
Copenhague, em 2009. Mas o compromisso pouco ambicioso que foi fechado na capital dinamarquesa, em meio 
a cenas de caos e troca de acusações, reduziu as expectativas de que o fórum da ONU possa fazer muito. 
 
Fonte:  InfoEXAME.COM > Notícias > Tecnologias Verdes(http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-
verdes/russos-bloqueiam-negociacoes-climaticas-da-onu-07062013-41.shl?rel=navbar) 
 



08/05/2013 
 
Ministros reconhecem que mais ações climáticas são necessárias 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Os representantes dos Ministérios de Meio Ambiente de 35 países que estiveram em Berlim 

Foto:  UNFCCC 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/05/n13-300x201.jpg 

 
Declaração final dos Diálogos Climáticos de Petersberg afirma que os esforços existentes não são 
suficientes para lidar com o aquecimento global e defende iniciativas de REDD+ e eficiência energética. 
 
“Os ministros percebem com grande preocupação que as ações atualmente planejadas não são o bastante 
para limitar o aumento das temperaturas em 2ºC. Para alcançar esse objetivo, todos os países precisam 
inspirar e possibilitar urgentemente mais ações climáticas, coletivamente e individualmente, com os países 
desenvolvidos assumindo a dianteira.” 
 
Esse é um dos parágrafos do documento final dos Diálogos Climáticos de Petersberg, evento que reuniu os 
representantes dos Ministérios de Meio Ambiente de 35 países, incluindo Brasil, Índia, China e Estados 
Unidos, em Berlim, na Alemanha. 
 
A declaração começa destacando os ganhos relacionados a uma transformação no nosso modo de vida. 
 
“Múltiplas oportunidades econômicas estão associadas à transição para as baixas emissões de gases do 
efeito estufa e para a economia verde, como a criação de empregos e benefícios para a saúde pública e 
inovação. Essas mudanças não devem acontecer apenas no que diz respeito à produção, mas também nos 
padrões de consumo.” 
 
Nesse sentido, os ministros apontam que é necessário o engajamento e o apoio de toda a sociedade nas 
soluções climáticas. Qualquer ação para mitigar o aquecimento global seria desperdiçada se sua 
implementação não for completa. 
 
“Elevar a conscientização é fundamental. Uma comunicação proativa com o público é, portanto, essencial”. 
 
Sobre o futuro acordo climático, que deve estar pronto em 2015 para substituir o Protocolo de Quioto em 
2020, a declaração afirma que buscar o mínimo denominador comum para o consenso não será o 
suficiente. 
 
“O novo acordo deve conter fortes incentivos para medidas ambiciosas e para maneiras inovadoras de gerar 
ações climáticas [...] O tratado deve respeitar o princípio de responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, levando em conta assim a natureza dinâmica das mudanças climáticas e das 
responsabilidades, capacidades e circunstâncias nacionais.” 
 
Durante a reunião, a maioria dos ministros destacou a importância da transparência de todas as ações. Mas 
houve divisão sobre qual deverá ser o primeiro passo, muitos desejam que as nações assumam metas 
obrigatórias de redução das emissões de gases do efeito estufa, enquanto outros defendem que antes seria 
necessário estabelecer compromissos nacionais internos. 
 



Iniciativas como o REDD+, o corte no uso de poluentes climáticos de vida curta, como o metano, a busca 
pela eficiência energética e os investimentos em fontes renováveis de energia foram reconhecidas como 
uma parte importante da mitigação do aquecimento global e os ministros sugeriram que sejam mais 
apreciadas dentro das negociação climáticas. 
 
Sobre as negociações em si, o documento final de Petersberg identifica que a Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) é o fórum apropriado para os debates. 
 
A próxima Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 19) será realizada em Varsóvia, na Polônia, em 
novembro, e o foco dela também foi discutido pelos ministros. 
 
“Será em Varsóvia que as fundações para o novo acordo climático serão construídas [...] A COP 19 deverá 
avançar nas definições sobre a estrutura e natureza do acordo de 2015, que deve ser ambicioso, justo e 
transparente.” 
 
Leia a declaração final na íntegra (inglês)(http://pt.scribd.com/doc/140004333/Petersberg4-Conclusions-Bf) 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=733939). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ministros-reconhecem-que-mais-acoes-
climaticas-sao-necessarias/) 
 



03/05/2013 
 
O que vai prevalecer, ciência ou finanças? 
 
por Washington Novaes* 
 
Em princípio, termina hoje em Bonn mais uma reunião da Convenção do Clima em que se tenta chegar a 
acordos para um compromisso, a ser assinado no ano que vem, no qual todos os países-membros, em 
princípio, assumirão compromissos obrigatórios a partir de 2020 para reduzir as emissões de gases 
poluentes que aumentam a temperatura da Terra e intensificam os desastres climáticos. Pode ser que a 
reunião se prolongue neste fim de semana, porque em discussões dessa natureza ninguém abre todo o 
jogo antes da última hora e isso obriga a penosas negociações finais. 
 
O grupo dos países menos desenvolvidos aperta as cravelhas: "Precisamos chegar a um acordo já, não 
podemos continuar rodando em círculos, porque nesse ritmo a temperatura planetária poderá subir mais de 
4 graus Celsius; nós somos e seremos os mais atingidos pelos desastres". O próprio secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, faz coro (Bloomberg, 24/04): "Os recursos para energias renováveis e eficiência 
energética não são suficientes para evitar as calamidades; é preciso investir mais e mais rapidamente em 
novas tecnologias energéticas. Já são muito fortes as ameaças às economias dos países e à estabilidade 
do sistema financeiro. O relógio está correndo. Nós só temos um planeta e não há plano B". Christiana 
Figueres, secretária-geral da convenção, reforça: "Nenhum país está fazendo o suficiente". 
 
Todos têm razão. Apesar das gravíssimas ameaças conhecidas, os investimentos em energias "limpas" no 
primeiro trimestre deste ano ficaram 22% abaixo dos que foram feitos em igual período do ano passado. Em 
2012 o investimento global em renováveis já caíra 11%, para US$ 269 bilhões. E, segundo a ONU, é 
preciso investir anualmente pelo menos US$ 700 bilhões para atender à população de 8 bilhões de pessoas 
em 2030. As emissões de poluentes na Grã-Bretanha (Environment, 25/04) aumentaram, embora o país as 
atribua a mais produtos importados (em lugar dos poluentes que eram fabricados internamente). Nos EUA, 
o presidente empaca em seus projetos de um modelo menos poluente, diante da resistência do Congresso. 
Metade da energia consumida no país é desperdiçada, mais que todo o consumo no Japão (New Scientist, 
13/04). Na Austrália, teme-se que acabe implodindo a "bolha" do comércio de carbono, principalmente nas 
exportações, pois ao menos dois terços das gigantescas reservas de carvão terão de permanecer no 
subsolo, inexploradas (The Guardian, 28/4), diante de limites graves. 
 
A China começa a assumir a vanguarda na área das renováveis, embora ainda seja o país que mais emite 
poluentes. Em 2012 investiu US$ 65 bilhões nessa área (AFP, 27/04), 20% mais que no ano anterior, ou 
30% do investimento total dos países do G-20. Na energia solar o crescimento foi de 75%; na eólica, 36%. 
No mundo, o crescimento na primeira área foi de 42%; na segunda, 21%. Ainda assim, as emissões globais 
aumentaram em 2012. Rajendra Pachauri, que dirige o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC), não se cansa de advertir: se as emissões não baixarem, até 2050 a temperatura subirá entre 2 e 2,4 
graus Celsius, pelo menos; e o nível dos oceanos se elevará entre 0,4 e 1,4 metro; poderá ser até mais com 
o degelo no Ártico. 
 
E onde fica o Brasil nesse panorama? Garantem nossos técnicos que o Plano Nacional de Mudanças do 
Clima está sendo revisto e será levado à convenção, com o compromisso de reduzir as emissões entre 
36,1% e 38,9% sobre o patamar previsto para 2020 – o que significa 1 bilhão de toneladas equivalentes de 
carbono. Estudo da Unicamp garante (24/04) que a agropecuária poderá contribuir com 13% da redução, 
graças principalmente à recuperação de 19 milhões de hectares de pastagens degradadas. 
 
O Observatório do Clima, que reúne mais de 30 ONGs, observa, entretanto, que o governo Dilma Rousseff 
não dá a devida importância à área do clima (Valor Econômico, 25/04). Outros críticos afirmam que não se 
pode continuar depositando as esperanças nacionais no petróleo do pré-sal, pois, além dos problemas da 
poluição no consumo, não estão equacionados os das tecnologias a serem usadas na extração e possíveis 
consequências ambientais. Nesse contexto é lembrado o relatório da Carbon Tracker e do Instituto de 
Pesquisas Grantham segundo o qual de 60% a 80% das reservas de petróleo, carvão e gás natural em 
poder das grandes empresas "nunca poderão ser aproveitadas" – diante do que estabelecem e 
estabelecerão os acordos em discussão na área do clima, como na conferência que se realiza em Bonn. 
Trata-se, diz o relatório (apoiado por HSBC, Standard and Poor's e Agência Internacional de Energia), de 
uma nova "bolha financeira", que poderá gerar nova crise mundial. Ainda assim, adverte o conceituado 
economista Nicholas Stern, as 200 maiores empresas do setor investiram US$ 674 bilhões na descoberta 
de novas reservas no ano passado – cerca de 1% do PIB mundial. 
 



Reforça apreensões o relatório do Scripps Institution of Oceanography, da Universidade de San Diego, 
segundo o qual no dia 22 último um laboratório no Havaí registrou o índice de 398,36 partes de poluentes 
por milhão (ppm) na atmosfera (eram 250 no início da revolução industrial). E há outros pontos do planeta 
onde esse índice já superou 400 ppm – taxa só registrada na Terra há pelo menos 3,2 milhões de anos. Se 
chegar a 450 ppm, dizem os cientistas, as consequências serão inimagináveis. 
 
Que prevalecerá? A lógica apenas econômico-financeira? Ou a crença – que a ciência julga perigosa – de 
que novas tecnologias resolverão tudo? Ou ainda a convicção de economistas (ou ex-economistas, assim 
ele se qualificou há algum tempo) como André Lara Resende de que "existem limites físicos para o 
crescimento" (Valor Econômico, 26/04) – pensamento que está no livro Os Limites do Possível, que acaba 
de ser lançado? 
 
* Washington Novaes é jornalista. E-mail: wrlnovaes@uol.com.br . 
 
Fonte:  ESTADÃO.COM.BR > Notícias > Opinião(http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-que-vai-
prevalecer-ciencia-ou-financas,1027958,0.htm) 
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14/06/2013 
 
Manter aquecimento global em 2°C é 'impossível', di zem climatologistas 
 
Última rodada de negociações antes da COP 19 terminou nesta sexta. 
Países precisam chegar a acordo sobre plano global de corte de emissões. 
 
da France Presse 
 
A comunidade internacional começa a trabalhar para alcançar em 2015 um importante acordo para conter um 
máximo de 2ºC de aumento na temperatura, um desafio colossal que alguns especialistas consideram uma 
"missão impossível". 
 
O ciclo de negociações da ONU de dez dias que terminou nesta sexta-feira (14), em Bonn, na Alemanha, deu 
início à contagem regressiva para a cúpula de Paris, dentro de dois anos e meio, quando deverá ser adotado o 
mais ambicioso plano na luta contra o mudanças climáticas. 
 
Qual será o marco obrigatório? Que compromissos vão ser tomados para reduzir as emissões de gases do efeito 
estufa? Devem ser mantida a flexibilidade para grandes países emergentes, como China, em nome do direito ao 
desenvolvimento? 
 
As questões são muitas e complexas, mas o objetivo é conter o aquecimento em 2°C acima dos níveis pré-
industriais. "Em teoria, é possível", considera o climatologista Jean Jouzel, "mas parece muito difícil", diz ele. 
 
Com o aumento contínuo das emissões, a concentração de CO2 na atmosfera chegou recentemente a 400 ppm 
(partes por milhão), nível sem precedentes na história da humanidade. 
 
De acordo com o grupo de referência de especialistas do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas 
(IPCC), limitar o aumento da temperatura entre 2°C e 2,4°C supõe que a concentração de CO 2 não exceda 350-
400 ppm. 'Teríamos que diminuir pelo menos pela metade as emissões antes de 2050', explica Jouzel, vice-
presidente do IPCC. 
 
A meta de 2 °C foi oficialmente adotada na Cúpula d e Copenhague em dezembro de 2009. O valor foi 
determinado por políticos a partir de pesquisas científicas sobre o impacto de vários limiares de temperatura em 
corais, calotas polares da Groenlândia e na produtividade agrícola. "Os 2°C são, possivelmente, simból icos, mas a 
ideia é que, se superá-los, nós iremos correr riscos com relação à nossa capacidade de nos adaptar", resume 
Jouzel. 
 
No final de 2012, o ex-negociador da ONU para questões do clima, Yvo de Boer, havia considerado "fora do 
alcance" tal meta. E esta semana, um influente grupo de especialistas da alemã SWP dedicou um artigo no jornal 
britânico "The Guardian" ao "anunciado fracasso da meta de 2°C, algo que ninguém quer falar realmente" . 
 
Nos corredores do Hotel Maritim de Bonn, onde aconteceram as negociações sobre o clima, e apesar das 
dificuldades, ninguém quer colocar em dúvida o único objetivo tangível das negociações, por medo de abrir a 
caixa de Pandora. 
 
Botes salva-vidas 
Para o embaixador de Seychelles, Ronald Jumeau, cujo país é um dos muitos Estados insulares ameaçados pelo 
aumento do nível do mar, e que defende um objetivo de 1,5°C, uma ambição revisada para baixo "sacrific ará os 
mais vulneráveis". 
 
"Os negociadores das pequenas ilhas teriam, então, que voltar a seus países e comprar barcos salva-vidas", 
comentou o embaixador. 
 
Questionada recentemente sobre esta questão, a comissária europeia para o Clima, Connie Hedegaard, lembrou 
que os 2°C foi "aceito por 120 líderes de todo o mu ndo há três anos e meio". E perguntou: "devemos mudar de 
ambição, porque é difícil?". 
 
"Precisamos de vontade política e visão, e até este momento, não encontramos", admitiu o negociador europeu. 
"O problema é que, se abandonarmos a meta de 2°C, o  que garante que vamos parar em 3°C? Não podemos 
permitir que essa lógica prevaleça", disse. 
 



Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/06/manter-aquecimento-global-em-2c-e-
impossivel-dizem-climatologistas.html) 
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TERRAMÉRICA – Paralisia contra mudança climática 
 
por Stephen Leahy* 
 

 
Um mundo com temperatura mais alta será mais propenso a eventos meteorológicos extremos. 

Foto:  Naseem Ackbarally/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/06/ca1.jpg 

 
A suspensão de tratativas por um acordo mundial para enfrentar as cada vez mais recorrentes tragédias 
relacionadas com o clima deixam os países pobres mais expostos. 
 
Uxbridge, Canadá, 17 de junho de 2013 (Terramérica)  – Enquanto o mundo se dirige para um catastrófico 
aumento das temperaturas de entre 3,6 e 5,3 graus, as negociações sobre um novo tratado climático estão 
em ponto morto e os países ricos não concretizam o financiamento prometido para ajudar os mais 
vulneráveis. “A mudança climática deslizou claramente para um segundo plano das prioridades políticas”, 
disse a diretora-executiva da Agência Internacional de Energia (AIE), Maria van der Hoeven, na 
apresentação de um informe, no dia 10 deste mês. 
 
O novo informe especial das Perspectivas da Energia no Mundo, Redrawing the Energy-Climate Map 
(Redesenhando o Mapa de Energia-Clima), afirma que a humanidade caminha para um aumento de três 
graus nas temperaturas mundiais até 2100 (em comparação com os níveis pré-industriais) e de entre 3,6 e 
5,3 graus em mais longo prazo. Esta elevação será, provavelmente, duas a três vezes maior nos polos, 
liderando a perda de boa parte dos gelos do planeta e aumentando em um metro o nível do mar até 2100 
ou, inclusive, muito mais nas décadas seguintes. 
 
Todos os países acordaram trabalhar para manter as temperaturas mundiais abaixo de dois graus no 
contexto da Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Encontrar maneiras de 
conseguir isto implica negociações mais complexas jamais tentadas pela humanidade, disse a secretária-
executiva da Convenção, Cristiana Figueres. Em uma declaração na qual comentou o informe da AIE, 
Figueres declarou: “Uma vez mais nos recordam que existe uma brecha entre os esforços atuais e o 
compromisso necessário” para que as temperaturas mundiais não aumentem além de dois graus. 
 
Essa brecha ficou dolorosamente em evidência na conferência sobre mudança climática que a Convenção 
organizou em Bonn. Embora este seja o 19º ano de negociações, uma disputa técnica por parte de 
Bielorússia, Ucrânia e Rússia em torno da agenda paralisou um dos temas mais importantes, que inclui a 
assistência financeira para ajudar os países a enfrentarem os impactos da mudança climática. Por fim, as 
negociações foram suspensas no dia 11, segundo comunicado da Convenção. 
 
A maioria das emissões de carbono que esquentam a atmosfera procede do mundo industrializado. 
Reconhecendo esse fato, os países ricos acordaram na 15ª Conferência das Partes (COP 15) da 
Convenção Marco, realizada em 2009 em Copenhague, fornecer ajuda financeira aos pobres, que, apesar 
de terem menor responsabilidade na mudança climática, experimentarão muitos de seus impactos. Supõe-
se que esses fundos serão “novos e adicionais” para não ser preciso desviar os que entregam para os muito 
necessários programas de assistência ao desenvolvimento. 



Entretanto, não está claro se são novos fundos ou apenas ajuda ao desenvolvimento reetiquetada como 
finanças climáticas, observou Laetitia de Marez, analista de políticas na organização não governamental 
alemã Climate Analytics. “Não há consenso sobre uma definição do significado de ‘novas e adicionais’. 
Cada país decide por si mesmo”, destacou Marez ao Terramérica, de Bonn. A maior parte dessas finanças 
climáticas foi usada em projetos de redução de emissões contaminantes (mitigação), como plantio de 
árvores ou em energias renováveis em países em desenvolvimento. 
 
Isto pouco faz para ajudar as nações mais vulneráveis, que carecem do dinheiro necessário para enfrentar 
os impactos da mudança climática que já estão experimentando, afirmou Marez. “Deveria haver uma divisão 
meio a meio entre mitigação e adaptação”, acrescentou. Contudo, tudo isso pouco importa se não existe 
financiamento climático para dividir. Em Copenhague, as nações industrializadas prometeram aumentar 
para US$ 100 bilhões anuais até 2020 o dinheiro que alimentaria o Fundo Verde para o Clima. Esse gradual 
aumento teria que começar este ano. 
 
Felix Fallasch, da Climate Analytics, disse ao Terramérica que “até agora há compromissos por apenas US$ 
10,8 bilhões, e parte disso cobre o período 2013-2015”. Japão e Estados Unidos não assumiram 
compromissos para 2013 e dizem não estar em posição de fazê-lo, acrescentou. Para Marez, “não é muito 
útil falarmos isto. Dá a outros países, como Índia e China, uma desculpa conveniente para evitar tomar 
medidas fortes em relação ao clima”, pontuou. 
 
Está previsto que o Fundo Verde seja um organismo independente que administre o financiamento 
climático, mas ainda não está operacional. Sem esses recursos, que somem milhares de milhões de 
dólares, é muito improvável que haja um novo tratado climático, como se esperava, para 2015, opinou 
Marez. A coalizão Climate Action Network, que reúne mais de 700 organizações da sociedade civil, exorta 
os países industrializados a comprometerem US$ 20 bilhões anuais em 2013 e nos próximos dois anos na 
19ª Conferência das Partes COP 19 da Convenção Marco, que acontecerá em novembro em Varsóvia, na 
Polônia. 
 
Os países doadores esperam que a maior parte deste dinheiro proceda do setor privado. Isso será difícil, 
com os preços muito baixos que dominam os mercados de carbono e as poucas perspectivas de ir além de 
US$ 10 ou US$ 15 a tonelada, segundo a Associação Internacional de Comércio de Emissões. O Fundo 
Verde ajudará a reduzir o risco dos investimentos privados, entretanto, é provável que os retornos sejam 
muito maiores na velha “economia marrom” do que na nova “economia verde”, ressaltou Marez. 
 
Alguns países em desenvolvimento e boa parte da sociedade civil são contrários aos investimentos privados 
e à aplicação de enfoques de mercado à crise climática. “Não estamos falando de ganhar dinheiro. 
Tentamos abordar a mudança climática”, disse Bernarditas Muller, negociadora do governo das Filipinas. O 
dinheiro do Fundo Verde deveria ser entregue aos Estados que mais precisem dele e não usado com o 
olhar posto nos retornos dos investimentos, enfatizou Muller por ocasião da conferência de Bonn. 
 
Como atualmente as condições econômicas nos países industrializados são deficientes, em termos gerais, 
seus governos têm pouca avidez para assumir novos compromissos financeiros, indicou Sivan Kartha, da 
divisão norte-americana do Instituto de Estocolmo para o Oriente Médio. “Isso não mudará enquanto o 
público não se alarmar mais e forçar seus governos a apoiarem países que precisam de assistência e, 
assim, ajudar a tornar verdes suas economias”, afirmou Kartha aos jornalistas em Bonn. “Necessitaremos 
um compromisso público muito maior”, ressaltou. 
 
* O autor é correspondente da IPS. 
 
ARTIGOS RELACIONADOS  
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Fonte:  Terramérica/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/terramerica-paralisia-contra-mudanca-
climatica/) 
 



03/06/2013 
 
ONU recomeça negociação climática nesta segunda na Alemanha 
 
Reunião é a última antes da COP 19, que acontecerá na Polônia. 
Governos buscam entendimento sobre novo acordo global contra emissões. 
 
do G1, em São Paulo 
 
Delegações de todo o mundo começaram nesta segunda-feira (3) em Bonn, na Alemanha, uma rodada de 
negociações, sob a direção da ONU, para elaborar um grande acordo sobre a luta contra as mudanças climáticas 
antes da Conferência de 2015. 
 
"As negociações entraram em uma fase crítica de criação do acordo de 2015", disse aos delegados a costa-
riquenha Christiana Figueres, secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática (UNFCCC, na sigla em inglês). 
 
De acordo com a agência de notícias France Presse, seis meses depois dos poucos resultados obtidos na 
Conferência de Doha, Figueres advertiu sobre a necessidade de desviar o planeta da inquietante trajetória em 
direção a um aquecimento climático de 3ºC a 5ºC. 
 
Uma trajetória cada vez mais preocupante, já que a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera 
superou o limite simbólico de 400 partes por milhão (PPM). 
 
"Diante do desafio de termos ultrapassado as 400 PPM pela primeira vez na história da humanidade, não preciso 
lembrar que não podemos não alcançar resultados urgentes", disse Figueres. A reunião durará 12 dias. 
 
O que é o novo acordo global? 
A partir deste ano, diplomatas estarão engajados na criação de um novo tratado internacional que vai substituir o 
Protocolo de Kyoto, único acordo climático que obriga países desenvolvidos a reduzir as emissões de gases-
estufa, a partir de 2020 e pretende ser mais abrangente que a atual plataforma em vigência. 
 
O Protocolo de Kyoto, criado em 1997, obriga nações desenvolvidas a reduzir suas emissões em 5,2%, entre 
2008 e 2012, em relação aos níveis de 1990. O tratado não compreende os Estados Unidos, um dos principais 
poluidores, e não obriga a ações imediatas de países em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil. 
 
Já o novo tratado global terá que ser concluído até maio de 2015, para ser apresentado e aprovado no fim do 
mesmo ano na COP 21, e deve englobar todos os governos. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/06/onu-recomeca-negociacao-climatica-
nesta-segunda-na-alemanha.html) 
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Impasse nas negociações deixa pouco a comemorar no Dia do Meio Ambiente 
 
por Maurício Thuswohl, da RBA 
 

 
Poluição atmosférica em Xangai, China: governos hesitam em arcar com os ônus da 
transformação necessária da atividade econômica. 

Foto:  CC/SEAN BARNARD/POLLUTION 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/06/poluicao.jpg 

 
Pnuma revela que houve avanço em apenas quatro dos 90 objetivos ambientais; países ricos relutam em 
financiar programas ligados a mudanças climáticas, biodiversidade e desertificação. 
 
Rio de Janeiro – No que depender do lento avanço nas negociações internacionais realizadas em torno dos 
principais problemas ambientais enfrentados pela humanidade, não há muito para se comemorar no Dia do 
Meio Ambiente, que será celebrado hoje (5) em todo o mundo. Mais uma vez, a data encontra os governos 
dos países industrializados concentrados em superar sua crise econômica – que já dura meia década – e 
pouco afeitos a qualquer concessão ambiental que implique em novos gastos e investimentos. Mais uma 
vez, a paralisia parece ser a tônica dos esforços multilaterais que não conseguem fazer avançar as três 
principais convenções ambientais firmadas no âmbito da ONU: Mudanças Climáticas, Diversidade Biológica 
e Desertificação. 
 
Publicado na semana passada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o 
documento “Perspectivas do Meio Ambiente Mundial” revela que somente quatro entre os 90 objetivos 
ambientais mais importantes listados pela ONU conseguiram “avanços significativos” nos últimos anos, 
enquanto 24 objetivos lograram “pouco ou nenhum avanço” e oito objetivos sofreram “deterioração”. 
Segundo o estudo, outros 40 objetivos globais conseguiram “algum avanço”. 
 
Os quatro objetivos que, segundo o Pnuma, conseguiram “avanços significativos” são: eliminação da 
produção e uso de substâncias que prejudiquem a camada de ozônio, melhora do acesso ao abastecimento 
de água, fomento da investigação para reduzir a contaminação do ecossistema marinho e eliminação do 
chumbo da gasolina. A íntegra do estudo pode ser vista na página do Pnuma na internet. 
 
Principal bandeira da luta global pela preservação ambiental, o combate ao aquecimento global é um dos 
objetivos onde se conseguiu “pouco ou nenhum avanço”, segundo a avaliação do Pnuma. Momentos de 
negociação cruciais como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, Rio+20, realizada há 
um ano no Brasil, ou a 18ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudanças Climáticas (COP-18, na 
sigla em inglês), realizada em Doha, no Catar, há seis meses, foram desperdiçados pelas divergências 
relativas à adoção de metas obrigatórias de redução das emissões de gases de efeito estufa ou à definição 
de mecanismos de incentivo financeiro para que os países pobres se preparem para enfrentar os efeitos do 
aquecimento planetário. 
 



Começou segunda-feira (3) em Bonn (Alemanha) mais uma reunião preparatória à COP-19, que se realizará 
no mês de dezembro em Varsóvia (Polônia) e terá como missão criar uma segunda etapa para o Protocolo 
de Kyoto, que expirou este ano sem ter conseguido totalmente seus objetivos. Outra meta é avançar na 
elaboração da Plataforma de Durban, novo tratado global que entrará em vigor em 2015 e, pelo menos nas 
intenções até aqui manifestadas pelos governos, reunirá países ricos e em desenvolvimento em torno de 
metas obrigatórias de redução das emissões. 
 
Coordenadora da reunião preparatória, que se estenderá por duas semanas, a secretária-executiva da 
Convenção sobre Mudanças Climáticas, Christiana Figueres, fez um alerta aos delegados. “Temos a 
necessidade de desviar o planeta da inquietante trajetória em direção a um aquecimento climático de 3 ºC a 
5 ºC”, disse. O momento atual, segundo ela, é “cada vez mais preocupante”, já que a concentração de 
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera superou o limite simbólico de 400 partes por milhão (PPM): “Diante 
do desafio de termos ultrapassado as 400 PPM pela primeira vez na história da humanidade, não preciso 
lembrar que não podemos não alcançar resultados urgentes”, disse a diplomata costa-riquenha. 
 
Biodiversidade  
O quadro não é mais animador no que diz respeito à biodiversidade. Realizada há nove meses em 
Hyderabad (Índia), a última COP da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-11) também não obteve 
avanços graças à falta de consenso sobre quem vai financiar os programas de proteção da fauna e da flora. 
Sobre a perda da biodiversidade, a ONU sequer dispõe de dados suficientes para a apresentação de um 
diagnóstico completo, embora diversos estudos realizados por alguns governos nacionais apontem para a 
extinção ou a drástica diminuição populacional de milhares de espécies em todos os continentes. Segundo 
a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês), um novo dado 
alarmante é que a perda da biodiversidade já chega a 22% também entre os animais domesticados pelo 
homem, como gado, cabras, ovelhas, cavalos e até mesmo camelos. 
 
Para ao menos saber com mais precisão a quantas anda a perda da biodiversidade em todo o planeta, a 
ONU criou há dois anos a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas 
(IPBES, na sigla em inglês), que reúne especialistas de diversos países. O novo fórum funciona nos 
mesmos moldes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que ganhou fama ao 
revelar os detalhes alarmantes do processo de aquecimento global em curso. O primeiro relatório do IPBES 
será divulgado durante a COP-12, prevista para acontecer no ano que vem em Seul, na Coreia do Sul. 
 
No que diz respeito à biodiversidade, as necessidades mais urgentes reconhecidas pela ONU estão 
estabelecidas em dois documentos. As Metas de Aichi são um conjunto de 20 objetivos de longo prazo 
voltados à redução da perda da biodiversidade que devem ser alcançados até 2020. As metas foram 
organizadas em cinco temas: ataque às causas básicas da perda de recursos naturais, promoção do uso 
sustentável dos recursos, fomento da diversidade genética, aumento da proteção de florestas e aumento da 
proteção dos ambientes marinhos. 
 
Outro instrumento da CDB é o Protocolo de Nagoya, que estabelece regras para o acesso a recursos 
genéticos – como princípios ativos encontrados em animais ou plantas tropicais usadas em medicamentos e 
cosméticos – e formas de compartilhar os benefícios garantidos por sua exploração comercial entre 
empresas, povos indígenas e governos. No entanto, apenas cinco países ratificaram o documento até 
agora, sendo que são necessárias 92 assinaturas para torná-lo vigente. A meta da ONU é que o Protocolo 
de Nagoya esteja em pleno funcionamento até 2015. O Brasil, que ainda não assinou o documento, se 
comprometeu a fazê-lo, mas ainda depende do aval do Congresso Nacional, onde o protocolo aguarda para 
ser analisado desde o final do ano passado. 
 
Desertificação  
Já a próxima Conferência das Partes da Convenção de Combate à Desertificação (COP-11) será realizada 
em setembro em Windhoek, na Namíbia. Deter o avanço das áreas áridas e semi-áridas do planeta, 
segundo o estudo do Pnuma, foi um dos objetivos da ONU que conseguiu “pouco ou nenhum avanço”, 
sobretudo no continente africano. Nesse caso, mais uma vez, os países não chegam a um consenso sobre 
como se dará o financiamento das ações de combate à desertificação. 
 
O Brasil, assim como outros países emergentes, defende que seja estabelecido um plano de cooperação 
técnica que possa ajudar os países pobres, maiores afetados pela desertificação, a enfrentar o problema. 
Na COP-10, realizada em Changwon (Coréia do Sul), o governo brasileiro apresentou projetos de manejo 
florestal e de agroecologia desenvolvidos na Caatinga para enfrentar à desertificação. 
 



* Publicado originalmente no site Rede Brasil 
Atual(http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2013/06/impasse-nas-negociacoes-deixa-pouco-a-
comemorar-no-dia-do-meio-ambiente-7111.html). 
 
Fonte:  Rede Brasil Atual/Envolverde(http://envolverde.com.br/sociedade/impasse-nas-negociacoes-deixa-
pouco-a-comemorar-no-dia-do-meio-ambiente/) 
 



12/06/2013 
 
Temperatura cairia 0,5ºC até 2050 se China e EUA ag issem, diz estudo 
 
Corte de emissões de gases HFCs conteria aquecimento global. 
Resultado foi divulgado por cientistas nesta quarta-feira, na Alemanha. 
 
da France Presse 
 
Relatório publicado nesta quarta-feira (12) por organizações não-governamentais afirma que eliminar os "super 
gases-estufa", que grandes emissores como China e Estados Unidos concordaram em restringir, poderia conter o 
aquecimento global em até 0,5ºC até 2050. 
 
O documento, divulgado no mesmo período em que ocorre as negociações climáticas da Organização das 
Nações Unidas em Bonn, na Alemanha, destaca que um novo acordo entre as duas potências para reduzir as 
emissões de hidrofluorcarbonos (HFCs) "pode fazer a diferença". "Se conseguirmos remover os HFCs, teríamos 
benefícios significativos", disse Bill Hare, diretor do "think tank" Climate Analytics, coautor do estudo. 
 
Se os HFCs forem eliminados globalmente, isto "poderia resultar em uma redução do aquecimento entre 0,1ºC e 
0,5ºC", afirmou. 
 
O cálculo se baseia em uma contenção mundial que, até 2020, poderia poupar a atmosfera de emissões anuais 
equivalentes a cerca de 300 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) ou aproximadamente o que a 
Espanha emite em um ano. 
 
Os HFCs são usados em refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e solventes industriais como alternativa 
aos clorofluorcarbonos (CFCs) e hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), produtos químicos que destroem a camada de 
ozônio. 
 
Os Estados Unidos e a China são hoje os principais emissores de gases de efeito estufa, e respondem juntos por 
mais de 40% das emissões globais 
 
Geradas especialmente pela produção em países em desenvolvimento, as emissões de HFCs têm uma 
perspectiva de crescimento da atual uma gigatonelada (1 Gt, ou seja, um bilhão de toneladas) de CO2 equivalente 
(CO2e) por ano, para de quatro a nove GtCO2e ao ano em 2050. 
 
Os Estados Unidos e a China são hoje os principais emissores de gases de efeito estufa, e respondem juntos por 
mais de 40% das emissões globais. O relatório também advertiu que o aquecimento global tem a probabilidade de 
exceder, talvez até dobrar, a meta de 2ºC estabelecida pela ONU para uma mudança climática administrável. 
 
Com base em diferentes relatórios sobre tendências de emissões, o mundo provavelmente ficará 3,8ºC mais 
quente em 2100, com 40% de probabilidade de exceder os 4ºC, e 10%, os 5ºC, alertou o estudo. "Estamos nos 
defrontando com uma imagem muito perturbadora", disse Hare. "Estamos ficando cada vez mais céticos de que 
os compromissos (dos governos) serão totalmente implementados", acrescentou. 
 
Negociações pré-COP 
O relatório foi divulgado na última rodada das negociações climáticas globais em Bonn, que têm tropeçado em 
objeções procedimentais dos russos. O processo atual da ONU, que visa a um novo acordo em 2015 para conter 
as emissões de gases-estufa causadoras do aquecimento global, tem sido contido desde o princípio por minúcias, 
contendas e defesas de interesses nacionais. 
 
Desta vez, a Rússia, apoiada por Belarus e Ucrânia, congelou o trabalho de um dos três corpos técnicos, o Corpo 
Subsidiário de Implementação (SBI em inglês), que pretende apresentar um importante trabalho de campo na 
próxima rodada das conversas climáticas da ONU, prevista para novembro, em Varsóvia. 
 
O SBI tem a tarefa de mensurar os avanços feitos rumo à redução de emissões alteradoras do clima e esboçar o 
próximo orçamento para o secretariado da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 
(UNFCCC, na sigla em inglês), sob cujos auspícios as negociações climáticas globais são celebradas. 
 
Moscou exasperou-se por considerar que suas objeções foram ignoradas no último grande encontro anual, 
celebrado em Doha, em dezembro do ano passado, pelo presidente catari da conferência, que aprovou um acordo 
estendendo o Protocolo de Kyoto até 2020 para conter as emissões de gases-estufa. 



A decisão de Doha paralisou a venda planejada por Moscou de 5,8 bilhões de toneladas de créditos de carbono, 
acumuladas durante a primeira rodada do protocolo, que expirou no final de 2012. 
 

 
Imagem de dezembro de 2009 mostra fumaça de chaminés na província de Shanxi, na China 

Foto:  Andy Wong/AP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/9K8OgqKFS3FQ7PuqbWhoyUvrQyE=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/06/10/china1_
1.jpg 

 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/06/temperatura-cairia-05-c-ate-2050-se-
china-e-eua-agissem-diz-estudo.html) 
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O papel dos Estados Unidos para a implementação de um acordo global de redução de emissões de 
carbono, previsto para 2015 
 
por Autor: Bernhard J. Smid - Fonte: Instituto CarbonoBrasil/CEIRI 
 

 
Fonte:  http://www.institutocarbonobrasil.org.br/arquivos_web/geral/obama_9.jpg 

 
No início de junho, realizou-se em Bonn a reunião  
preparativa (http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/meeting/7431.php) da “Convenção Quadro das  
Nações Unidas das Mudanças Climáticas” –  
CQNUMC(http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cam
bio_Clim%C3%A1tico), (do original em inglês: “United Nations Framework Convention on Climate 
Change ”). Esta Convenção consiste em uma série de encontros a fim de os governos nacionais 
estabelecerem estratégias para combater as mudanças climáticas e os compromissos de cada país 
membro. 
 
A “Conferência das Partes” (COP), que ocorre anualmente após as reuniões preparativas, tem como 
objetivo unificar as discussões e conclusões das diversas reuniões preparativas, além de ratificarem as 
negociações por meio de acordos formais. O longo e difícil processo da ONU de negociações para a 
mitigação das mudanças climáticas envolve mais de 190 países e foi lançado em 1995. A próxima COP, de 
número 19, ocorrerá entre os dias 11-22 de novembro deste ano (2013), em Varsóvia, Polônia e a de 2014 
(a COP20) foi anunciada para ocorrer no Peru. 
 
É importante ressaltar que a COP20 é a última grande reunião para o estabelecimento do “Acordo Global”, 
previsto para 2015, em Paris, mas com vigência apenas a partir de 2020, que irá comprometer os países a 
reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa para alcançar o objetivo de limitar a mudança climática 
a 2ºC a níveis pré-industriais. 
 
A escolha do Peru como sede da COP20 teve grande apoio da sociedade civil, uma vez que o governo 
federal tem se mostrado comprometido com os temas relativos às mudanças climáticas, apesar de o tema 
ser mais uma preocupação política exterior do que uma prioridade nacional. O fato de receber a COP20 
pode aumentar substancialmente as ações do governo federal e estadual, além de investimentos e uma 
maior atenção da mídia e da sociedade civil. 
 
Historicamente, aos longos destes quase 20 anos de processo de negociações internacionais para reduzir 
as emissões de carbono na atmosfera e minimizar os efeitos das mudanças climáticas, a adesão dos 
países-membro tem tido diversos níveis de comprometimento, com destaque o fato dos “Estados Unidos” 
ter sido o único país a não ratificar o “Protocolo de Kyoto” pelo ex-presidente George W. Bush, com a 
alegação de que os compromissos do protocolo impactariam negativamente na economia norte-americana. 



Tal posição norte-americana, que é o maior emissor de gases poluentes per capita na atmosfera, fez com 
que diversos países reconsiderassem o comprometimento de reduzir emissões de carbono, que para muitos 
significa um acréscimo de custos na produção industrial.  Assim, em 2012, com o término do “Protocolo de 
Kyoto” e o início da segunda fase do Protocolo, pode-se observar a não-adesão doCanadá, Japão e Rússia, 
ressaltando-se que os países do “Anexo I” no segundo período de compromisso são responsáveis por 
aproximadamente 15% das emissões de GEE globais. 
 
Destaca-se entre os últimos acontecimentos internacionais o recente pronunciamento do presidente norte-
americano Barack Obama, no dia 25 de junho, ao revelar uma estratégia nacional para combater as 
emissões de gases de efeito estufa.  Na ocasião, Presidente estadunidense determinou à “Agência de 
Proteção Ambiental” (em inglês: “Environment Protection Agency” –  EPA) que elabore normativas, dentre 
elas, para regulamentar as emissões de gases causadores do efeito estufa nas usinas a carvão, que 
correspondem a 40% do total das emissões de carbono. além de outros temas relativos. 
 
A estratégia para combater o aquecimento global apresentado pelo presidente Obama foi criticado por 
especialistas e ambientalistas, com a alegação de que a proposta foi apresentada tarde demais, uma vez 
que o problema global é mais rápido que a solução apresentada.  O plano objetiva fazer com que os 
Estados Unidos reduzam as emissões de gases de efeito estufa em 4% até 2020, com base nos níveis de 
1990. Segundo cientistas climáticos, esta meta é  considerada pouco ambiciosa para evitar o aumento das 
temperaturas. 
 
É importante ressaltar que por mais modesta que seja a proposta apresentada por Obama e por maior que 
seja a dificuldade de sua implementação, o fato é que os “Estados Unidos” estão se mostrando mais 
favoráveis ao tema de mudanças climáticas, demonstrando ao mundo que estão interessados em agir e 
eventualmente apoiar a implementação de uma meta de alcance internacional, bem diferente da época do 
“Protocolo de Kyoto”, que não teve adoção por parte dos norte-americanos.  
 
Por isso, é possível que na COP19 e na COP20, respectivamente na Polônia e no Peru, as negociações 
realmente sejam relevantes o suficiente para que em 2015 haja um acordo sólido e a adesão de todos os 
países. 
 
————————————- 
Imagem (Fonte): 
 
http://www.renewableenergymagazine.com/article/obama-lays-out-bold-plan-for-us-20130625 
————————————- 
Fontes consultadas: 
 
Ver: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2013/06/25/interna_mundo,373315/obama-pede-
acao-nos-eua-contra-o-aquecimento-global.shtml 
 
Ver: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2013/06/25/interna_mundo,373368/especialistas-
consideram-insuficiente-plano-climatico-de-obama.shtml 
 
Ver: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2013/06/25/interna_mundo,373315/obama-pede-
acao-nos-eua-contra-o-aquecimento-global.shtml 
 
Ver: 
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/06/capa/mundo/69893-peru-recebera-em-2014-a-conferencia-
sobre-o-clima.html 
 
Ver: 
http://www.expatica.com/de/news/local_news/peru-to-host-2014-un-climate-talks-climate-chief_267309.html 
 
Ver: 
http://ipam.org.br/biblioteca/livro/Resumo-dos-resultados-da-COP-17/611 
 
Ver: 
http://www.intercambioclimatico.com/2013/06/05/la-sociedad-civil-latinoamericana-respalda-a-peru-para-
presidir-la-cop20/ 



Ver: 
http://sophimania.pe/2013/06/14/cop20-peru-sera-sede-la-conferencia-de-la-onu-sobre-cambio-climatico-el-
2014/sophimania/ 
 
Ver: 
http://www.trust.org/item/?map=why-peru-should-host-cop20/ 
 
Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=cMT87OP21mo 
 
*Bernhard J. Smid possui mestrado (Master of Arts) em Negócios Internacionais pela Munich Business 
School - Alemanha (2008) e MBA em Comércio Exterior e Negociações Internacionais pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV (Brasil). Profissionalmente, atualmente trabalha no Projeto Setorial de Promoção 
Comercial do Setor Lácteos (Organização das Cooperativas Brasileiras / Apex-Brasil) e é colaborador 
voluntário no CEIRI (Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais) 
 
Fonte:  Instituto Carbono > Notícias > Mudanças 
Climáticas(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/?id=734482) 
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Lógica financeira contra lógica da sobrevivência 
 
por Washington Novaes * 
 
Talvez não haja exemplo mais adequado da prevalência da lógica financeira no mundo do que o recente 
lançamento do plano do governo norte-americano para enfrentar mudanças climáticas (Estado , 26/06). Na 
ocasião, disse o presidente Barack Obama que se recusava a "condenar esta e as futuras gerações a um 
planeta que esteja fora de controle". Por essa razão estabelecia como metas reduzir emissões de poluentes 
na produção de energia, adaptar cidades aos eventos climáticos extremos que já acontecem e colaborar 
para um acordo global a ser firmado em 2015 e que estabeleça metas obrigatórias de redução de emissões 
de todos os países a partir de 2020. Para isso propõe reduzir as emissões de usinas termoelétricas dos 
EUA, ampliar em 30% o orçamento para geração de energia limpa e até 2020 aumentar a produção desta 
em usinas eólicas e solares. Só que, ao mesmo tempo, concorda com a construção de um pipeline para 
levar mais petróleo do norte do Canadá até o Golfo do México, "se não agravar os problemas do clima" 
(COMO?). Mas já se sabe que, mesmo sem o pipeline, o petróleo – que aumentará as emissões no Canadá 
e nos EUA e complicará a situação no Ártico – será transportado por via férrea. 
 
Não é um problema apenas da maior economia global. A última reunião da Convenção do Clima (em Bonn), 
preparatória para a assembleia mundial que será realizada em Varsóvia em novembro, terminou há poucos 
dias em impasse que paralisou tudo. Rússia, Ucrânia e Bielorrússia travaram as propostas ao exigirem que 
se revisse a discussão sobre um acordo global em 2015, a vigorar em 2020, que obrigue todos os países a 
aceitar metas de redução de emissões. É um segredo de polichinelo que esses três países até torcem em 
silêncio por um aumento da temperatura que acelere o derretimento da camada de gelo na Sibéria e permita 
extrair mais – e a menores custos – minérios como cobalto, níquel, estanho e outros, além de liberar novas 
áreas para a agricultura. 
 
Já a China é o país que mais está investindo em energias como a eólica e a solar, mas também assumiu o 
primeiro lugar em emissões, superando os EUA. E, certamente, é o país onde morrem mais pessoas por 
causa da poluição – menciona-se até 1,2 milhão em um ano (Instituto Carbono Brasil, 18/06). 
 
Chega-se ao nosso quintal. Embora com possibilidade de ter matriz energética limpa e renovável – com 
hidreletricidade, eólica, solar, de marés, geotérmica, de biomassas –, o governo brasileiro programa leilão 
para novas usinas excluindo as eólicas, já competitivas com as outras fontes em termos de preços, e 
privilegia usinas a carvão mineral, a fonte mais cara e poluidora. Segundo declaração do diretor-geral do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – já comentada neste espaço (14/06) –, "se colocar todas as 
fontes em leilão obviamente a eólica vai ganhar". E ponto final. Não importa se as eólicas geram energia 
sem poluir e a preços muito menores. 
 
De que valem advertências como a da secretária-geral da Convenção do Clima, Christiana Figueres, que 
aprovou algumas intenções do plano do presidente Obama, mas disse que "ainda é pouco para enfrentar o 
vulto dos problemas na área"? Ou as da Agência Internacional de Energia (AIE), de que "o mundo não está 
no caminho para atingir o objetivo de impedir que a temperatura do planeta ultrapasse 2 graus Celsius até 
2050" (10/06)? E as consequências poderão ser gravíssimas – como um aumento entre 3,6 e 5,3 graus. As 
emissões continuam crescendo – mais 1,4% em 2012, com um recorde histórico, apesar de alguma redução 
nos EUA (200 milhões de toneladas) e na Europa (50 milhões de toneladas). 
 
Segundo o relatório da AIE, "podemos esperar a intensificação de eventos extremos" – tempestades, 
incêndios, ciclones, ondas de calor mais frequentes, aumentos da temperatura, elevação do nível do mar. 
"Energia é o maior desafio", pois essa área responde por dois terços das emissões. E 80% da energia vem 
de combustíveis fósseis, que continuam a ser subsidiados no mundo. Qual é a lógica, senão a financeira? 
 
Os rumos no Brasil também são preocupantes, pois o setor de energia, entre 2005 e 2010, respondeu por 
21,5% das emissões. E pelo menos 10% dessa produção é desperdiçada. As cidades e a agricultura já 
sentem os efeitos de temperaturas mais altas e outros problemas climáticos, que se refletem principalmente 
no campo das exportações, com perdas de R$ 5 bilhões no ano. E na necessidade de fazer "migrar" 
algumas culturas, como já ocorreu com a do café, que deixou os Estados de São Paulo e do Paraná em 
busca de terras mais altas em Minas Gerais que anulassem o aumento de um grau na temperatura, que 
prejudica a floração e a produtividade. Mas a temperatura em Minas também está subindo. 
 
Segundo estudo recente da Universidade de Tóquio, divulgado pela Nature Climate Change em junho, o 
aquecimento e o risco de inundações no fim deste século poderão chegar a 42% da superfície terrestre, 



com mais gravidade no Sudeste da Ásia, na África e na região dos Andes (que verte água para bacias 
brasileiras). Para reverter o quadro seria preciso impedir – diz o Comitê Climático da Austrália (17/6) – que 
80% das reservas de combustíveis fósseis sejam utilizadas. Até 2050 não poderia ser ultrapassado um total 
de 600 bilhões de toneladas de poluentes, para chegar a zero naquele ano. Mas no ritmo atual as emissões 
serão muitas vezes maiores que esse limite. 
 
Nova York já tem um projeto de US$ 20 bilhões para instalar diques, comportas e restaurar pântanos. A 
Holanda, com dois terços da população vivendo em áreas abaixo do nível do mar, já dedica 1% de seu 
orçamento aos diques, canais, barreiras de areia e até casas flutuantes. Bangcoc, na Tailândia, implanta 
barreiras. 
 
E de pouco adianta a atitude cética diante do problema, que privilegia a lógica financeira. De 4 mil estudos 
acadêmicos publicados em 20 anos, 97,1% atribuíram as mudanças do clima a ações humanas. 
 
* WASHINGTON NOVAES É JORNALISTA. E-MAIL: WLRNOVAES@UOL.COM.BR. 
 
Fonte:  O Estado de S. Paulo > Opinião(http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,logica-financeira-
contra-logica-da-sobrevivencia-,1050396,0.htm) 
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Muitos pontos em comum 
 
Ministras brasileira e suíça discutem cooperação nas áreas ambiental e de desenvolvimento sustentável 
 
por Aida Carla de Araújo 
 

 
Izabella (D) e a colega Doris Leuthard: cooperação bilateral 

Foto:  Paulo de Araújo/MMA 
Fonte:  http://www.mma.gov.br/media/k2/items/cache/9e695766e56cd2f5910553065b7b31e4_XL.jpg 

 
A ministra do Meio Ambiente, IzabellaTeixeira, recebeu, na tarde desta segunda-feira (08/07), em Brasília, a 
conselheira federal Doris Leuthard, responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura da Suíça. Como 
uma das sete integrantes do governo, ela comanda, com status de ministra, as áreas de transportes, 
energia, comunicações e meio ambiente. 
 
Durante a visita, as ministras trocaram impressões sobre os temas da atualidade na área ambiental e no 
desenvolvimento sustentável, como as perspectivas de cooperação entre os dois países, em particular, no 
uso de energia a partir do aproveitamento de resíduos. 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
Izabella Teixeira comentou os desafios diferenciados que existem no Brasil, um país de dimensões 
continentais, e na luta para implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lançada em 
2010. 
 
Também foram tratadas as perspectivas de negociações sobre o clima para a próxima Conferência das 
Partes (COP) de Mudanças Climáticas, marcada para o fim de novembro, em Varsóvia, capital da Polônia. 
“A ministra descreveu as políticas brasileiras nas área de combate às mudanças climáticas e os resultados 
alcançados no combate ao desmatamento e os planos setoriais que estão sendo implementados no Brasil”, 
informou o chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Meio Ambiente, Fernando Coimbra. 
 
Segundo Coimbra, concordaram ainda que estavam diante de uma “oportunidade histórica” de chegar a 
bons resultados na conclusão das negociações sobre a Plataforma de Durban, que visa a criação de um 
novo instrumento legal para mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas. O mecanismo 
deve ser acordado até 2015 e entrar em vigor a partir de 2020. 
 
Outras questões também estiveram na pauta, como a despoluição atmosférica, os químicos e as boas 
perspectivas de implementação da Convenção de Minamata sobre mercúrio (nome da cidade japonesa 
onde ocorreu o pior caso de contaminação ambiental por mercúrio),"onde tanto a Suíça como o Brasil 
desempenharam um papel de grande protagonismo na negociação que se concluiu há poucos meses", 
destacou Coimbra. 
 
Também participaram do encontro integrantes da comitiva suíça, tanto do governo com da iniciativa privada, 
além dos secretários de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Ney Maranhão, e de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental, Carlos Klink. 
 
Fonte:  MMA > InfoMMA > Notícias(http://www.mma.gov.br/informma/item/9477-muitos-pontos-em-comum) 
 



12/07/2013 
 
EUA e China divulgam novos planos para reduzir emis sões 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/07/eua-china-.jpg 

 
Países prometem trabalhar em conjunto nas áreas de captura e armazenamento de carbono, redes elétricas 
inteligentes, corte da liberação de poluentes no transporte, eficiência energética e monitoramento de gases 
do efeito estufa. 
 
Somando juntos cerca de 40% do total de emissões de gases do efeito estufa (GEEs) do planeta, Estados 
Unidos e China anunciaram nesta quarta-feira (10) o aprofundamento de sua 
cooperação(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=733708) para lidar com as mudanças 
climáticas. 
 
Em junho, os dois países já haviam apresentado um plano para reduzir o uso de hidrofluorocarbonetos 
(HFCs)(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734248), com o objetivo de evitar que 90 
gigatoneladas de CO2 equivalente sejam emitidas até 2050. 
 
Agora, cinco novos tópicos de ação foram divulgados, uma demonstração de interesse pelo tema que pode 
ter boas repercussões na próxima Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 19), a ser realizada na 
Polônia em novembro. 
 
“Não há dúvidas de que os EUA e a China são os atores mais importantes [para o clima mundial]. Então, 
quando os dois países resolvem trabalhar juntos e acham maneiras de cooperar, é claro que teremos 
impactos bastante positivos”, explicou Todd Stern, principal negociador climático dos EUA. 
 
“Quando tomamos uma decisão, ela vai além de nossas fronteiras. Como poderemos lidar com as 
mudanças climáticas? Como ser os pioneiros em novas tecnologias energéticas que são de fato a solução 
para as mudanças climáticas? [...] As mudanças climáticas estão no topo da nossa agenda de discussões 
bilaterais”, afirmou John Kerry, Secretário de Estado norte-americano. 
 
O representante chinês no encontro desta quarta, Xie Zhenhua, presidente interino da Comissão Nacional 
de Reforma e Desenvolvimento, lembrou que as palavras precisam agora ser seguidas por ações. 
 
“Acredito que somente honrando os compromissos e cumprindo as obrigações poderemos estabelecer uma 
sólida fundação de confiança política. Devemos continuar trabalhando sob os princípios da Convenção 
Quadro sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) para alcançarmos um novo acordo em 2015. Esse é o 
grande objetivo do grupo de trabalho formado por chineses e norte-americanos”, declarou. 
 
Iniciativas  
O documento final da reunião desta semana detalha cinco áreas que serão foco de ações para minimizar o 
aquecimento global: 
 
Reduzir emissões de veículos pesados e de outros ve ículos:  Caminhões, ônibus e outros veículos 
pesados são a fonte de emissões que mais cresce no setor de transporte nos Estados Unidos e respondem 
por mais da metade do combustível consumido na China. Esforços sob essa iniciativa incluirão políticas 
para reduzir a liberação de CO2 e carbono negro através de novos padrões de eficiência, combustíveis mais 



limpos, melhorias nas tecnologias de emissões dos veículos e a busca por formas de transporte mais 
eficientes e limpas. 
 
Expandir a captura de carbono, utilização e armazen amento (CCUS):  Juntos, Estados Unidos e China 
respondem por mais de 40% do consumo global de carvão. As emissões da queima do carvão para a 
geração de eletricidade podem ser significantemente reduzidas através do CCUS. Os dois países prometem 
cooperar para superar as barreiras para colocar em prática o CCUS em grande escala, integrando projetos 
em ambas as nações. Esses projetos terão o engajamento da iniciativa privada. 
 
Aumentar a eficiência energética em construções, indústrias e transportes: EUA e China reconhecem o 
potencial de redução de emissões e de custos através de um esforço abrangente para melhorar a eficiência 
energética. Os países se comprometem a intensificar o trabalho nesse sentido, começando com a eficiência 
em construções, que respondem por mais de 30% do consumo de energia nas duas nações. Serão 
estabelecidos novos modelos de financiamento para empreendimentos que seguirem parâmetros de 
sustentabilidade. 
 
Melhorar a coleta e a administração de dados de emissões: Ambos os governos desejam priorizar o reporte 
preciso e abrangente das emissões em todos os setores da economia. Para isso, vão trabalhar com a 
missão de estabelecer inventários, que serão a base para políticas climáticas. 
 
Promoção de redes elétricas inteligentes (Smart Grids): O setor energético responde por mais de 30% das 
emissões nos dois países. Será aumentada a cooperação para que as redes elétricas chinesa e norte-
americana se tornem mais resilientes e eficientes. A modernização também servirá para incentivar que 
fontes alternativas de energia possam ser mais facilmente integradas às redes. 
 
Veja o documento na íntegra (inglês)(http://pt.scribd.com/doc/153110802/US-China-Climate-Plan-July-10-
213). 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734563). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/eua-e-china-divulgam-novos-planos-
para-reduzir-emissoes/) 
 



25/07/2013 
 
Grandes economias estão divididas sobre acordo clim ático em 2015 
 
por Redação do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/07/clima2.jpg 

 
O documento final do encontro da semana passada do Fórum das Grandes Economias (Major Economies 
Forum – MEF) mostra que existem divergências entre os países sobre a possibilidade de já estabelecer em 
2015 um novo acordo climático internacional. 
 
“Alguns [países] consideram que não será possível completar o processo até 2015, porque é preciso chegar 
a um consenso sobre as regras básicas e sobre partes relevantes do texto antes que sejam determinados 
os compromissos de mitigação nacionais”, afirma o documento. “Outros consideram que é possível, assim 
como importante, incluir os compromissos em 2015”. 
 
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) destaca que é preciso 
respeitar esse prazo para que todos os signatários tenham tempo para aprovar o acordo internamente – 
passando por votações nos congressos nacionais, por exemplo -, antes da expiração do Protocolo de 
Quioto, em 2020. 
 
O MEF também avaliou se deveriam ser adotadas medidas caso o acordo não seja ambicioso o suficiente 
para lidar com as mudanças climáticas. Foram consideradas questões como prazos e transparência. 
 
O documento destaca ainda que existe um consenso de que as próximas conferências do clima serão 
importantíssimas. 
 
“Os participantes têm boas expectativas para Varsóvia [COP19, em novembro de 2013] e Lima [COP20, em 
2014]. Eles concordaram que essas conferências são passos fundamentais para a ambição pré-2020 e em 
direção a um acordo bem sucedido em 2015”. 
 
O MEF voltará a se encontrar em setembro de 2013, em paralelo à Assembleia Geral da ONU, em Nova 
York. 
 
Todos os 17 países membros do MEF – África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia 
do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Rússia – participaram 
da reunião da semana passada. Também estiveram presentes representantes da Arábia Saudita, 
Cingapura, Nova Zelândia, Noruega, Peru e Polônia. 
 
Veja o documento aqui(http://pt.scribd.com/doc/155484172/MEF-Chair-s-Summary). 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734677). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/grandes-economias-estao-divididas-
sobre-acordo-climatico-em-2015/) 
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16/08/2013 
 
Clube das Renováveis: países se unem por energia li mpa 
 
Iniciativa do governo da Alemanha reúne dez nações com o objetivo de incentivar a produção de energia 
limpa no planeta 
 
por Redação do Planeta Sustentável(http://planetasustentavel.abril.com.br/), em colaboração com Jéssica 
Miwa 
 

 
Usina eólica no Reino Unido 

Foto:  Getty Images 
Fonte:  http://msalx.viajeaqui.abril.com.br/2012/10/01/1652/5tY2z/81060821.jpeg?1349121359 

 
Em uma iniciativa do governo da Alemanha, dez nações de diferentes partes do mundo se uniram para criar 
o Clube das Renováveis , uma iniciativa que busca incentivar, por meio do exemplo, a produção de 
energia limpa  no planeta. 
 
Além dos alemães, participam da iniciativa África do Sul, China, Dinamarca, Emirados Árabes, França, 
Índia, Marrocos, Reino Unido e Tonga – sem contar a Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), 
que também integra o clube. 
 
"Estamos convencidos de que as energias renováveis  são uma parte essencial na solução dos desafios 
existenciais que estamos encarando e no caminho para a sustentabilidade ", afirma o primeiro comunicado 
da entidade, que completa: "As energias renováveis entraram em um ciclo virtuoso de queda de custos, 
expansão de implantação e acelerado progresso tecnológico, sendo uma escolha econômica viável para um 
número cada vez maior de países". 
 
A primeira grande ação do Clube das Renováveis será na próxima Conferência do Clima da ONU, a 
COP19, que acontece em Varsóvia, na Polônia, no final do ano. Na ocasião, a entidade fará uma 
apresentação a respeito das vantagens das fontes limpas de energia  e como elas podem contribuir para a 
mitigação das mudanças climáticas . 
 
Fonte:  NATIONAL GEOGRAPHIC – BRASIL > Notícias > 
Sustentabilidade(http://viajeaqui.abril.com.br/materias/clube-das-renovaveis-energia-limpa-mudancas-
climaticas-noticias) 
 



30/08/2013 
 
Avanços em conceitos e recuos nas práticas 
 
por Washington Novaes * 
 
Embora não surpreendam – havia indícios –, são inquietantes as informações sobre aumento do 
desmatamento na Amazônia. Foram 2.007 quilômetros quadrados na Amazônia Legal em um ano, segundo 
o Imazon (20/8), ou quase 92% mais que em igual período anterior. Aos quais se devem acrescentar 1.155 
quilômetros quadrados de florestas degradadas no período. E tudo se traduzindo em 100 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalentes emitidas em 12 meses. 
 
Mais complicado ainda porque um balanço oficial de cinco anos (2005-2010) dizia que o desmatamento era 
o único setor no País em que se haviam reduzido (em 65%) as emissões de poluentes que contribuem para 
o aumento da temperatura planetária, quando as emissões no setor energia haviam subido 21,4%, no 
tratamento de resíduos, 16,4%, na indústria, 5,3% e na agropecuária, 5,2%. Nesse quadro, as emissões 
totais do Brasil ficavam em 1,25 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes (2,03 bilhões em 2005), que se 
traduziam em cerca de 7 toneladas por brasileiro (outras fontes apontam até 10 toneladas por pessoa). 
 
Pode ser ainda mais inquietante saber que terminou em Bonn, na Alemanha, uma reunião preparatória para 
a Convenção do Clima, que será realizada em novembro em Varsóvia (Polônia). E a maioria dos analistas 
saiu convencida de que é muito improvável, este ano ou no próximo, chegar a um acordo que defina metas 
obrigatórias de redução de emissões em todos os países, a serem incluídas em 2015 num convênio global 
para vigorarem em 2020 e possibilitarem que se contenha o aumento de temperatura na Terra em 2 graus 
Celsius até 2050. Também empacaram as discussões sobre contribuições financeiras dos países 
industrializados para "mitigação de emissões" e "adaptação às mudanças", com os "países em 
desenvolvimento" exigindo recursos para compensar danos que poderiam ser de US$ 1 trilhão por ano. 
 
Pode parecer repetitivo tratar com tanta frequência neste espaço desse tema das mudanças climáticas, mas 
as notícias são a cada dia mais graves. Uma boa informação, entretanto – ainda não anunciada oficialmente 
–, é a de que o Brasil voltará, na reunião da convenção, à proposta que fez em 1997, quando se discutia o 
Protocolo de Kyoto: passariam a ser obrigatórios compromissos de todos os países para reduzir as 
emissões de poluentes, proporcionalmente à contribuição que tenham dado para a concentração de gases 
na atmosfera e às suas emissões atuais (em Kyoto decidiu-se apenas que os 37 industrializados baixariam 
suas emissões em 5,2%, calculados sobre as de 1990; mas o protocolo não teve as adesões necessárias). 
Até aqui, o Brasil só tem aceitado "compromissos voluntários" de baixar entre 36,1% e 38,9% suas 
emissões, calculadas sobre o total a que chegaríamos em 2020. 
 
É um assunto vital, quando cenários traçados para este século por 345 cientistas para o Painel do Clima da 
convenção dizem que a temperatura no Brasil pode subir até 3 graus Celsius. E a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) prevê (20/8) que as culturas de milho, arroz e mandioca serão as mais 
afetadas, com perdas, hoje em mais de R$ 7 bilhões, que serão o dobro em mais algumas décadas. 
 
Há visões mais otimistas, como as de cientistas que apontam a intenção da China e dos Estados Unidos de 
reduzirem em 40% as suas emissões na fabricação de cada produto. Mas a China também está deixando 
cientistas de cabelos em pé com a criação de uma rota de navegação para a Europa atravessando o Ártico 
(reduz de 48 para 33 dias o tempo gasto) – e contribuindo para mais degelo. Os Estados Unidos 
conseguiram baixar suas emissões intensificando a exploração de gás de xisto, com um método baseado 
em fratura de rochas e injeção de água e produtos químicos – que implica, no retorno deles à superfície, a 
mistura da água superficial com poluentes altamente danosos e em grande quantidade (o Brasil também vai 
entrar por esse caminho). 
 
Acrescem-se as informações da Global Footprint Network de que no dia 20 último se completou o prazo 
(menos de oito meses) em que o mundo consumiu os recursos naturais que deveriam bastar para um ano 
todo – ou seja, a "pegada ambiental" global indica que precisamos de 50% mais de recursos que os 
disponíveis. E com isso se vai agravando o quadro planetário (Folha de S.Paulo, 20/8). O Japão já consome 
7,1 vezes mais que os recursos disponíveis em seu território, a Grã-Bretanha, 3,5 vezes e os Estados 
Unidos, 1,9. O Brasil, embora use menos recursos que sua disponibilidade interna, consome mais que a 
média global disponível. Em 2050, afirma o estudo da Global Footprint Network, o mundo precisará de 
recursos equivalentes ao dobro dos disponíveis na Terra. 
 



Não é diferente do que pensa a Convenção da Biodiversidade, que, preocupada, já em 2010 pediu que se 
adotassem metas de pelo menos 17% das áreas terrestres no mundo protegidas, assim como 10% de áreas 
oceânicas. 
 
São visões como essa que levaram o escritor (austríaco radicado nos Estados Unidos) Fritjof Capra – autor 
de O Tao da Física e A Teia da Vida – a dizer no X Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental (Instituto 
Carbono Brasil, 9/8), que nosso país é um dos "possíveis líderes para o desenvolvimento qualitativo 
sustentável" – desde que "os negócios, a economia, as tecnologias, as estruturas físicas não interfiram na 
capacidade da natureza de sustentar a vida". 
 
Porque "o crescimento infinito é ilusão". Bem na linha que se propaga entre economistas de que já vivemos 
uma "crise de finitude de recursos", com o consumo global maior que a reposição. E crescerá ainda mais, 
com a população mundial – hoje pouco acima de 7 bilhões de pessoas e um acréscimo de 80 milhões por 
ano – chegando a mais de 9 bilhões em 2050. 
 
*Washington Novaes é jornalista. e-mail: wlrnovaes@uol.com.br 
 
Fonte:  O Estado de S. Paulo > Opinião(http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,avancos-em-
conceitos--e-recuos-nas-praticas-,1069363,0.htm) 
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06/09/2013 
 
Plano de Mudanças Climáticas do Brasil fica pronto até 2015, diz MMA 
 
Uma das preocupações do documento deverá ser a elevação do nível do mar, um problema global. 
 

 
Fonte:  http://www.observatoriodoredd.org.br/site/images/stories/Karen_Cope_MMA.jpg 

 
O Ministério do Meio Ambiente está formulando o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, 
que deverá estar pronto em 2015 e tem como objetivo buscar soluções para consequências do aquecimento 
global no país. Para isso estão sendo realizados cursos e intercâmbios internacionais, que trarão subsídios 
para o documento. A diretora de Licenciamento e Avaliação Ambiental da Secretaria de Mudanças 
Climáticas do MMA, Karen Cope, viaja nesta sexta-feira (06/09) à ilha Nadi, no arquipélago de Fiji, na 
Oceania, onde haverá debate sobre fenômenos que os peritos classificam como “eventos de início lento”, 
que incluem elevações do nível do mar e derretimento de geleiras. 
 
O Brasil participa do encontro junto com todas as nações que fazem parte da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A ilha Nadi foi escolhida como anfitriã porque faz parte 
dos países insulares, que estão entre os mais ameaçados com as alterações nos oceanos. “Teremos um 
debate especializado, com informações e capacitação técnica. É muito importante que o Brasil participe, 
para estarmos atualizados. O MMA tem acompanhado os eventos internacionais, e está com o olhar atento 
sobre o assunto”, afirma Karen. 
 
Prioridade 
As discussões em Nadi não terão caráter de negociação, mas são importantes para atender a 
recomendações da Conferência de Cancun. A COP sobre mudanças climáticas realizada no México em 
2010 deliberou que os países devem dar atenção prioritária às adaptações, no mesmo nível em que se 
empenham em relação à mitigação (ações para redução de impactos), e trouxe orientações para a 
formulação dos planos nacionais. 
 
Nesta semana, Karen Cope também participou de um seminário, realizado em Brasília, em que técnicos da 
agência de cooperação alemã GIZ ofereceram orientações sobre a ferramenta denominada Adaptação 
Baseada em Ecossistemas (AbE), que recorre ao uso da biodiversidade e dos serviços ambientais como 
parte das estratégias para o cumprimento dos compromissos nacionais ao que ser refere às mudanças 
climáticas. 
 
A AbE oferece soluções naturais para problemas cotidianos, que também funcionam como sequestro de 
carbono e conservação da biodiversidade. No Vietnã, por exemplo, descobriu-se que a recuperação e a 
manutenção de manguezais podem servir para evitar erosões provocadas pelo mar, com custo benefício 
muito mais econômico e ecológico do que a construção civil seria capaz. 
 
Fonte:  Ministério do Meio Ambiente(http://www.mma.gov.br/informma/item/9595-plano-de-
mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-do-brasil-fica-pronto-at%C3%A9-2015,-diz-mma)/OBSERVATÓRIO 
DO REDD > Notícias > Agenda e 
Eventos(http://www.observatoriodoredd.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:pl
ano-de-mudancas-climaticas-do-brasil-fica-pronto-ate-2015-diz-mma) 
 



08/09/2013 
 
Relatório diz que mudança do clima pode afetar alim ento e energia no país 
 
Dados coletados por cientistas brasileiros serão divulgados nesta 2ª (9). 
Agricultura nacional pode sofrer prejuízo anual de R$ 7 bilhões, estimam. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 
A vazão de importantes rios do país e o abastecimento de lençóis freáticos, responsáveis pelo fornecimento de 
água potável para a população, poderão ser comprometidos se a temperatura subir até 6ºC nas próximas 
décadas e o volume de chuvas diminuir, conforme cenário do primeiro relatório de avaliação elaborado pelo Painel 
Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) que considera que os níveis de emissões de gases causadores de 
efeito estufa permaneçam altos. 
 
Neste ambiente, a agricultura e o setor de energia do Brasil poderão ser fortemente impactados, sob risco de 
queda brusca do Produto Interno Bruto (PIB) e constantes crises que envolvem o abastecimento energético e de 
segurança alimentar. 
 
Dividido em três volumes, o documento feito por 350 cientistas de diversas instituições será divulgado oficialmente 
nesta segunda-feira (9) durante a 1ª Conferência Nacional sobre o tema, que acontece na cidade de São Paulo. 
 
Os dados foram coletados com a ajuda do "Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre”, primeiro sistema nacional  
de simulação do clima global, que incluiu caracterí sticas detalhadas do Brasil e do continente sul-
americano neste tipo de modelagem (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/02/brasil-desenvolve-modelo-
proprio-de-analise-de-mudanca-climatica.html). 
 
Os cientistas afirmam que o relatório não representa "o fim do mundo”. No entanto, advertem que, se a situação 
atual de emissões de gases permanecer e nada for feito pelo governo para prevenir eventos naturais extremos, a 
situação pode se agravar. 
 
Possibilidades dramáticas 
- agricultura pode perder até R$ 7 bilhões por ano com o clima; 
- queda na produtividade do café, soja, arroz e outras culturas; 
- redução de chuvas no Norte e Nordeste; aumento no Sul e Sudeste, com risco de inundações; 
- risco para o abastecimento das águas subterrâneas; 
- em todo o litoral, volume de pesca pode cair 6% em 40 anos. 
 
Cada vez mais quente 
Segundo o documento, a temperatura no Brasil pode aumentar de 3ºC a 6ºC até 2100, situação que ficaria ainda 
mais crítica com uma possível escassez de chuvas. 
 
Na Amazônia, por exemplo, em 2100 a temperatura pode subir cerca de 6ºC e a distribuição de chuvas na região 
pode cair 45%. 
 
Desmatamento e queimadas no bioma podem contribuir para alterar drasticamente o ciclo hidrológico da floresta 
(principalmente entre os meses de julho e novembro), prolongando a estação de seca e alterando a distribuição de 
chuvas no país. 
 
O calor acentuado, até 5,5ºC a mais do que a temperatura registrada atualmente, desencadearia um processo de 
desertificação da Caatinga, bioma já considerado ameaçado de extinção. No mesmo cenário de emissões altas, o 
Pantanal sofreria uma redução de 45% na quantidade de chuvas e um aumento de 4,5ºC na temperatura. 
 
Mata Atlântica e Pampa também registram, segundo o panorama de altas emissões, aumento na temperatura até 
2100, de forma um pouco mais amena se comparado com as demais regiões. No entanto, o que preocupa, 
segundo o relatório, é o crescimento das taxas de pluviosidade. 
 
Enquanto na porção Sul/Sudeste da Mata Atlântica a quantidade de chuva pode subir até 30% nas próximas 
décadas, no Pampa, que abrange os estados do Sul, esse cresce 40% – o que aumenta o risco de inundações e 
deslizamentos em áreas costeiras. 
 
“São projeções dentro de cenários extremos de emissões de gases de efeito estufa. Se em 30 anos não 
mudarmos essa taxa atual, a temperatura média anual do país já deve aumentar 1ºC”, explica Tércio Ambrizzi, 



professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo 
(USP(http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/universidade/usp.html)) e um dos coordenadores do Volume 1 
do relatório, que trata da “Base Científica das Mudanças Climáticas”. 
 
Os cientistas alertam que, apesar da divulgação de informações sobre a variação das chuvas, ainda há 
discordâncias referentes a estes índices, que mudam de acordo com o modelo climático aplicado. Para eles, ainda 
é necessário discutir mais o tema. 
 

 
Vazão do Rio Tocantins pode diminuir 20% 

Foto:  Reprodução/TV Mirante 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/S0X3hHunWNeVD5aLSFwwnJKmD_s=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/12/19/rio
_tocantins.jpg 

 
Rios mais secos e pesca ameaçada 
Bacias importantes do leste da Amazônia (nas proximidades do Pará) e do Nordeste podem ter reduções 
significativas em suas vazões. A estimativa é de queda de 20%. Segundo o documento, o Rio Tocantins, que 
passa por Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, poderá ter uma redução de até 30% em seu escoamento. 
Essa diminuição afetaria, por exemplo, a geração de energia elétrica por hidrelétricas e a distribuição de 
eletricidade pelo país. Além disso, forçaria o governo a utilizar as termelétricas, consideradas mais poluentes. 
 
No Sul do país, a Bacia do Paraná-Prata poderá ter aumento de vazão entre 10% e 40% nas próximas décadas. 
No entanto, os cientistas apontam que ainda há incertezas a respeito. 
 
O relatório informa ainda que a mudança climática pode afetar as taxas de recarga de águas subterrâneas, 
ameaçando a qualidade desse recurso armazenado no subsolo. Os pesquisadores apontam que, mesmo 
sabendo de tais consequências, ainda é prematuro afirmar quais danos ocorrerão devido a poucas pesquisas 
realizadas sobre o tema. 
 
Quanto aos oceanos, o documento diz que a acidificação será acentuada se as emissões de gases 
permanecerem altas e o potencial de pesca em toda a costa brasileira poderá diminuir em 6% nos próximos 40 
anos. 



 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/GHnz4TN-

mJnUaqI3to6P2YK3KS0=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/09/06/biomas.jpg 
 
Impactos na agricultura 
Estudos utilizados pelo painel brasileiro para elaborar o relatório de avaliação apontam que as mudanças 
climáticas reduzirão a produtividade de quase todas as culturas agrícolas existentes no país atualmente. A 
previsão de perdas econômicas causadas por geadas e secas na agricultura gira em torno de R$ 7 bilhões anuais 
até 2020. 
 
Previsões científicas apontam que, se nada mudar no cenário de emissões, nos próximos sete anos o plantio de 
soja perderia 20% de sua produtividade e 24% até 2050. Até este mesmo ano, a área plantada de arroz no Brasil 
pode retroceder 7,5%, a de milho 16% e o cultivo de algodão pode decrescer 4,7%. A safra de laranja também 
poderá ser prejudicada por doenças prejudiciais ao fruto. 
 
De acordo com Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa e coordenador do Volume que trata sobre "Impactos, 
Vulnerabilidades e Adaptação às mudanças climáticas", o café-arabica, importante variedade cultivada no país, 
também poderá sofrer com o calor. Plantado principalmente na região Sudeste (Minas Gerais lidera a produção), 
este grão não conseguirá se desenvolver em temperaturas acima de 34ºC, oferecendo risco à expansão da 
cultura. 
 
Estima-se que até 2050 o clima influencie na perda de 10% de tudo o que for plantado no país. “A alternativa será 
trabalhar com variedades de café que tenham mais tolerância ao calor”, explica Assad. Apesar dos riscos à 



agricultura, ele comenta que o setor é o que tem planos de adaptação e mitigação mais avançados até o 
momento. 
 
Em contrapartida, o calor pode beneficiar a cana-de-açúcar, planta muito resistente ao calor e à seca. A principal 
mudança no cultivo de cana ocorreria em São Paulo, onde haveria "transferência" da produção da região oeste 
para o leste do estado. 
 
Governo precisa agir contra desastres 
Para Emílio La Rovere, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do Volume 
3 do relatório, que trata da "Mitigação à Mudança Climática", é necessário aperfeiçoar as políticas públicas 
voltadas à redução das emissões, planejando o combate a longo prazo, após 2020. 
 
A data marca o prazo final para o cumprimento das metas brasileiras de redução de emissões, anunciadas em 
2009 durante a conferência climática de Copenhague. Na época, o Brasil se comprometeu em diminuir entre 
36,1% e 38,9% do total de emissões nacionais em comparação aos índices de 2005. Em junho deste ano, o 
governo anunciou que o país já atingiu cerca de 62% de sua meta. 
 
La Rovere afirma que, se nada for feito para restringir as emissões pós 2020, o Brasil pode lançar na atmosfera 
2,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente já em 2030. Para se ter ideia, o número supera o total de 2005, 
quando as emissões totalizavam cerca de 2 bilhões de toneladas. Em 2010, este número caiu para 1,25 bilhão de 
toneladas de CO2. 
 
“Há uma dificuldade no pós 2020. Com o nível de desmatamento baixo, haverá uma pressão maior para o 
aumento da queima de combustíveis fósseis. Reduzir as emissões da indústria e dos transportes pode afetar a 
economia. A ideia é conseguir um crescimento econômico com menor consumo de energia e com mais energia 
renovável. Isso vai ser fundamental para que, após 2020, continuemos a reduzir as emissões”, explica Emílio. 
 
Sobre planos de prevenção aos desastres climáticos, Eduardo Assad afirma que é necessário cuidar da já frágil 
região costeira do país, onde mora a maioria da população, realizando planos como o de zoneamento de risco 
urbano. Segundo ele, isso pode evitar, por exemplo, deslizamentos de encostas em períodos chuvosos. 
 
“Não dá mais, como brasileiro, para aceitar mais desastres que matem mais de mil brasileiros de uma só vez. 
Medidas protetoras e preventivas têm de ser feitas urgentemente”, disse o pesquisador. "Os eventos extremos 
estão acontecendo com maior frequência. A população que não estiver preparada, vai sofrer com isso". 



 
Imagem aérea mostra devastação em bairro de Nova Friburgo, durante deslizamentos ocorridos por conta 
da chuva, em 2011. Falta de planejamento para prevenção de desastres naturais pode fazer novas vítimas 

Foto:  Marino Azevedo/Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/zSMrHUa6OwY7PJquAFwTOGtvjxI=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/01/12/chuvanfg
rande.jpg 

 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/relatorio-diz-que-mudanca-do-clima-
pode-afetar-alimento-e-energia-no-pais.html) 
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Portal na internet da próxima conferência do clima da ONU é lançado 
 
Fabiano Ávila 
 

 
 

Fonte: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/arquivos_web/geral/cop19.jpg  

A próxima Conferência das Partes das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (COP 19) será realizada 
entre 11 e 22 de novembro em Varsóvia, na Polônia, e muitas informações sobre o evento já podem ser 
encontradas em um novo portal publicado nesta semana. 

Entre as seções do site está uma que trata das ambições da conferência. Os compromissos assumidos pela 
Polônia são: a implementação de decisões de conferências anteriores; a construção de um processo 
confiável e que abranja todas as partes envolvidas nas negociações; e progresso para a elaboração do 
novo acordo climático global, que deve ser finalizado até 2015. 

Além disso, a Polônia afirma que não vai poupar esforços para que uma série de questões sejam abordadas 
e apresentem conclusões satisfatórias.  

Algumas dessas questões são o REDD+ e as emissões resultantes do uso da terra e da agricultura. O 
financiamento climático e a adoção de soluções baseadas em mercado também aparecem como temas que 
precisam de decisões concretas na COP19. 

O novo portal traz ainda diversas informações do evento, como acomodação e detalhes para a imprensa, e 
sobre o transporte e o clima na cidade de Varsóvia. 

 
 
Fonte: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735089  
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XVI Reunião Ministerial do Basic acontece na próxim a semana em Foz do Iguaçu 

Por Natalia Souza 

Será realizada, nos dias 15 e 16 de setembro, no Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, a XVI Reunião 
Ministerial do BASIC, para coordenação entre Brasil, África do Sul, Índia e China, sobre as negociações em 
curso no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e seu 
Protocolo de Quioto. A reunião terá início com encontros técnicos e de negociadores, no dia 15 de 
setembro. 

 
Fonte:  http://noticias.cbnfoz.com.br/images/ministrio.jpg  

O encontro de ministros, no dia 16 de setembro, será co-presidido pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, e pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, Eduardo dos Santos. Na ocasião, será assinado 
o Memorando de Entendimento entre Brasil e África do Sul sobre Cooperação na Área Ambiental.  

As discussões da XVI Reunião Ministerial do BASIC visam coordenação de posições, com vistas à próxima 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19), a 
ser realizada em Varsóvia, na Polônia, de 11 a 22 de novembro. Terão destaque, na agenda, as discussões 
sobre o fortalecimento das ambições de mitigação de emissões até 2020 e o novo instrumento internacional, 
com força legal e vinculante para todas as partes, a ser acordado no âmbito da Convenção-Quadro até 
2015, de modo a entrar em vigor a partir de 2020. 

O BASIC foi criado em 2007, como grupo informal de diálogo sobre as negociações da UNFCCC. Desde 
sua criação, o Grupo vem desempenhando papel importante na construção de entendimento no regime de 
mudança do clima e na definição de resposta global efetiva e justa para o aquecimento global. A atuação 
coordenada do BASIC tem estimulado nível maior de ambição no combate à mudança do clima e tem 
contribuído para o tratamento do apoio financeiro, tecnológico e técnico internacional para ações de 
mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. 

Na tarde desta quinta-feira (12), uma comitiva do cerimonial do Itamary, que está na organização da XVI 
Reunião de Ministros do Brasil, África do Sul, Índia e China (BASIC), foi recebida na sede da Prefeitura pelo 
Chefe de Gabinete, Rubens Prates Jr, o Assessor Especial de Comunicação Social, Luis Queiroga, e o 
Diretor de Cerimonial e Relações Públicas, André Guedes. 

A visita de cortesia contou com a presença de dois diplomatas, uma representante do cerimonial e a 
secretária do Ministério das Relações Exteriores, Larissa Karydakis. Na ocasião, eles demonstraram estar 
muito satisfeitos com a estrutura da cidade e a recepção. Foi solicitado apoio à logística de chegada ao 
aeroporto e transporte na entrada no Parque Nacional do Iguaçu para os Ministros do Brasil, África do Sul, 
Índia e China, que participam do evento. 

 

Fonte: http://exame.abril.com.br/ciencia/noticias/boia-brasileira-monitora-variaveis-atmosfericas-e-oceanicas  
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Brasil, África do Sul, Índia e China discutem clima  em Foz do Iguaçu 
 
por Cristina Ávila 
 

 
Klink: posição do bloco é relevante 

Foto:  Martim Garcia/MMA 
Fonte:  http://www.mma.gov.br/media/k2/items/cache/a668cf1fa4787e38fb6f732e9a734908_XL.jpg 

 
País pretente aproveitar a reunião para mostrar ava nços no combate ao desmatamento 
 
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental, Carlos Klink, estarão neste domingo e na segunda-feira (15 e 16/09), em Foz do Iguaçu (PR), 
para a XII Reunião Ministerial do Basic – o bloco formado pelo Brasil, África do Sul, Índia e China. As 
autoridades dos países estarão acompanhadas por negociadores e corpo técnico, para um debate 
preparatório sobre temas que serão assuntos da pauta da 19ª Conferência das Partes de Mudanças 
Climáticas (COP 19), que neste ano será de 11 a 22 de novembro em Varsóvia, na Polônia. 
 
“O Brasil tem conseguido grandes avanços na redução de desmatamento, e vamos reforçar o tema 
'florestas' nesta reunião do Basic, para que seja um dos destaques da pauta de Varsóvia”, adiantou Klink. O 
secretário ressalta que o Basic cria expectativas em outras nações do mundo, por representar países 
emergentes, com grandes populações e com programas importantes na área ambiental. “As manifestações 
deste bloco são muito relevantes para a tomada de decisões globais sobre mudanças do clima”, 
acrescentou. 
 
Klink comenta que, na conferência do clima que acontecerá em Paris em 2015, os países deverão firmar o 
que se chama de “acordo vinculante”, ou seja, deverão afinar suas políticas nacionais relacionadas ao tema. 
“Temos muito a contribuir para a preparação desse caminho”, salientou. 
 
Fonte:  MMA > InfoMMA > Notícias(http://www.mma.gov.br/informma/item/9623-brasil,-%C3%A1frica-do-
sul,-%C3%ADndia-e-china-discutem-clima-em-foz-do-igua%C3%A7u) 
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Brasil, África do Sul, China e Índia discutem propo sta conjunta para COP 19 
 
Representantes do Brasil, África do Sul, Índia e China, bloco conhecido como "Basic", se reunirão domingo 
e na segunda-feira em Foz do Iguaçú para discutir uma proposta conjunta a ser levada à Conferência das 
Partes de Mudanças Climáticas (COP 19), prevista para ocorrer de 11 a 22 de novembro na Polônia. 
 
A reunião ministerial, presidida pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, visa a elaboração de um 
documento que será na COP19, que neste ano será realizada em Varsóvia. 
 
Na reunião de Foz do Iguaçú, cidade situada na divisa com a Argentina e Paraguai, o Brasil apresentará um 
relatório sobre a redução do desmatamento na Amazônia, informaram à Agência EFE fontes do Ministério 
do Meio Ambiente. 
 
Negociadores e analistas técnicos dos outros três países também apresentarão relatórios particulares, como 
os de redução de emissão de gases até 2020. 
 
Criado em 2007, o "Basic" cria expectativas nas discussões ambientais dentro dos países emergentes por 
se tratar de nações com grandes povoações e riquezas naturais. No entanto, a Conferência Mundial sobre 
Mudanças Climáticas será realizada em 2015 em Paris. 
 
Em Foz do Iguaçú, o encontro começará no domingo com uma reunião técnica sob os princípios da 
Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) e seu Protocolo de Kyoto. 
 
Já na segunda-feira, participarão os ministros ou seus representantes, em uma reunião presidida pela 
ministra do Meio Ambiente e o vice-chanceler Eduardo dos Santos. 
 
Por conta da citada reunião, Brasil e África do Sul também assinarão um Memorando de Entendimento 
sobre Cooperação na Área Ambiental. 
 
EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/brasil-africa-do-sul-china-e-india-
discutem-proposta-conjunta-para-cop-19,b451288dd7811410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
 



15/09/2013 
 
Brasil e África do Sul ampliarão cooperação em maté ria de proteção ambiental 
 
Brasil e África do Sul assinarão amanhã em Foz do Iguaçú um Memorando de Entendimento sobre 
Cooperação na Área Ambiental que ampliará os acordos existentes desde 2008 no Ias, grupo trilateral de 
países que também inclui a Índia, informaram fontes governamentais neste domingo. 
 
A assinatura do memorando bilateral será realizada durante a Reunião Ministerial do chamado Basic, bloco 
integrado por Brasil, África do Sul, Índia e China, que prepara uma proposta conjunta para levar à 
Conferência das Partes de Mudanças Climáticas (COP19), prevista para ocorrer entre os dias 11 e 22 de 
novembro em Varsóvia, na Polônia. 
 
O acordo complementa, com uma óptica bilateral, o Memorial de Entendimento assinado em 2008 entre 
Brasil, África do Sul e Índia. 
 
Brasil e África do Sul, como potências entre os países emergentes, contam com grandes povoações, 
inumeráveis riquezas naturais e características de produção agrícola similares, condições que permitem um 
trabalho de cooperação conjunta. 
 
EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Brasil > Política(http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/brasil-e-africa-
do-sul-ampliarao-cooperacao-em-materia-de-protecao-
ambiental,9d5ad353da221410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 
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Emergentes pedem maior compromisso de países ricos contra aquecimento 

Por AFP 

BRASÍLIA, 16 setembro 2013 (AFP) - Brasil, China, Índia e África do Sul consideraram nesta segunda-feira 
insuficiente o esforço dos países desenvolvidos para reduzir as emissões nocivas ao meio ambiente e sua 
disposição em financiar estes esforços. 
  
Em comunicado conjunto, o grupo denominado Brics (integrado por estes quatro países emergentes) reuniu 
em Foz do Iguaçu, no Paraná, seus negociadores, às vésperas da conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas, a ser celebrada em novembro em Varsóvia. 
  
Segundo o comunicado divulgado após a reunião, os quatro países consideraram "inadequados os 
compromissos atuais de redução de emissões e o financiamento dos países desenvolvidos". 
  
Participaram do encontro a ministra brasileira do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; o principal negociador 
sobre clima da China, Xie Zhenhua; a ministra de Água e Meio Ambiente da África do Sul, Edna Molewa, e o 
secretário de Meio Ambiente da Índia, V. Rajagopalan. 
  
Participaram também do encontro representantes de Argentina, Fiji - que agora preside o G77 de países em 
desenvolvimento -, Paraguai, Peru e Venezuela. 
  
Em Varsóvia, as partes tentarão se aproximar para alcançar, em 2015, um ambicioso acordo mundial para 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). 
  
Brasil, Índia, China e África do Sul reivindicaram compromissos "de todos os países" para reduzir as 
emissões, mas levando em conta suas responsabilidades históricas e capacidades, uma questão que ainda 
divide os emergentes e os países desenvolvidos nas negociações. 

 
Fonte: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/129190_EMERGENTES+PEDEM+MAIOR+COMPROMISSO
+DE+PAISES+RICOS+CONTRA+AQUECIMENTO  
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Ministros reforçam cooperação para encontro sobre m udanças climáticas 
 
Reunião entre Brasil, África do Sul, Índia e China foi em Foz do Iguaçu, PR. 
Convenção das Nações Unidas para o Clima será em novembro na Polônia. 
 
Fabiula Wurmeister Do G1 PR, em Foz do Iguaçu 
 

 
Encontro em Foz do Iguaçu (PR) reuniu ministros de Meio Ambiente e Desenvolvimento da China, Brasil, África do Sul e 

Índia (Foto: Fabiula Wurmeister / G1) 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/0N1nd-zjxwUYN2__DjpODvbzMrc=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/09/16/ministros1.jpg 

 

Ministros do Brasil, África do Sul, Índia e China (Basic) reforçaram nesta segunda-feira (16), em Foz do 
Iguaçu, no oeste do Paraná, a cooperação para a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19) que será realizada em Varsóvia, na Polônia, entre os 
dias 11 a 22 de novembro. Na 16ª Reunião Ministerial, representantes do Basic destacaram a necessidade 
de concretização urgente das ações conjuntas propostas para a área ambiental e de se exigir que os países 
desenvolvidos cumpram os acordos de apoio aos países em desenvolvimento. 

As discussões desta segunda-feira trataram, entre outros, do fortalecimento das intenções dos quatro 
países na redução das emissões de gases do efeito estufa e do novo acordo internacional no âmbito das 
Nações Unidas previsto para ser assinado na convenção que será realizada em Paris, em 2015, e que deve 
entrar em vigor a partir de 2020, substituindo o atual Protocolo de Quioto, válido desde 2005. 

“É preciso unir forças para cobrar o apoio financeiro, tecnológico e técnico internacional no combate às 
mudanças climáticas”, destacou a ministra brasileira do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. “Temos que exigir 
dos países desenvolvidos a plena implementação dos acordos anteriores como o de capitalização para o 
Fundo Verde para o Clima”, comentou o vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento e 
Reforma da China, Xie Zhenhua. A meta, lembrou, é levantar por ano US$ 100 bilhões até 2020. 

Em encontro paralelo à reunião, as ministras do Brasil e da África do Sul, Edna Molewa, assinaram um 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação na Área Ambiental entre os dois países que inclui ações 
de proteção a matas, prevenção a incêndios florestais e destinação correta de resíduos sólidos. 

 
Fonte: http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2013/09/ministros-reforcam-cooperacao-para-encontro-
sobre-mudancas-climaticas.html  
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Brasil e outros países pedem mais medidas contra mu dança climática 
 
Brasil, África do Sul, China e Índia pediram nesta segunda-feira aos países desenvolvidos mais reduções de 
emissões dos gases que causam o efeito estufa e mais recursos financeiros para combater a mudança 
climática, no final de um encontro sobre o tema realizado em Foz do Iguaçu. 
 
O Brasil foi representado no encontro pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. "Os ministros 
reiteraram sua preocupação com a insuficiência dos compromissos atuais dos países desenvolvidos sobre 
reduções de emissões e sobre a facilitação de apoios financeiros e tecnológicos", afirmaram as quatro 
nações, que formam o bloco chamado Basic, em uma declaração conjunta. 
 
O documento foi a conclusão de dois dias de trabalhos para discutir a proposta conjunta que levarão à 
Conferência das Partes sobre Mudança Climática (COP19), que acontecerá em novembro na Polônia. Do 
encontro também participaram representantes de Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela e Fiji. 
 
Em sua declaração, os quatro países do Basic defenderam também a ratificação das emendas do Protocolo 
de Kioto que estabelecem um segundo período de tempo para a redução das emissões. Esse tratado foi 
adotado em 1997 e no ano passado as emendas estenderam sua validade até 2020. 
 
No entanto, não aderiram a essas cláusulas países como Japão, Rússia, Canadá e Nova Zelândia, e nem 
os Estados Unidos, que nunca chegaram a ratificar o tratado original. 
 
Estas ausências fazem com que os países que se comprometeram a reduzir suas emissões durante o 
segundo período de Kioto, como os membros da União Europeia, Austrália, Noruega e Suíça, gerem pouco 
mais de 15% do total de emissões poluentes mundiais. 
 
O bloco BASIC também pediu em sua declaração a definição de "um caminho claro para alcançar o objetivo 
de fornecer US$ 100 bilhões por ano em 2020" a um fundo de ajuda dos países desenvolvidos para assistir 
às nações em desenvolvimento a fazer frente à mudança climática. 
 
O grupo enfatizou, além disso, a validade do princípio das responsabilidades "comuns, mas diferenciadas" 
em relação à mudança climática. 
 
O BASIC destacou ainda que a responsabilidade pelo efeito estufa é de todos os países, mas "diferenciada 
na medida em que contribuíram historicamente ao problema que enfrentamos". 
 
Algumas nações em desenvolvimento consideram que os países ricos contribuíram mais à mudança 
climática, pelo efeito acumulado de séculos de alto consumo energético. 
 
EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência(http://noticias.terra.com.br/ciencia/brasil-e-outros-paises-pedem-
mais-medidas-contra-mudanca-climatica,4c41c8249a321410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
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Basic pode anunciar proposta para reduzir efeitos d as mudanças climáticas 
 
por Carolina Gonçalves, da Agência Brasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/mudancasclimaticas.jpg 

 
Brasília – O Basic  – grupo formado pelo Brasil, a África do Sul, China e Índia – pode anunciar hoje (16) 
uma proposta com compromissos e metas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no mundo. 
Negociadores passaram o domingo (15) reunidos em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles discutiram um texto 
que será ajustado pelos ministros dos países do bloco e apresentado durante a 19ª Conferência das Partes 
de Mudanças Climáticas (COP 19), prevista para ocorrer entre 11 e 22 de novembro, em Varsóvia, na 
Polônia. 
 
Técnicos e especialistas dos quatro países tentaram, a portas fechadas, harmonizar posições sobre pontos 
polêmicos, como metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e critérios considerados 
prioritários para um acordo global sobre o tema, que incluiria compromissos de todas as nações. 
 
Antes da divulgação do documento final, a ministra brasileira do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, deve 
ajustar os últimos detalhes da proposta com os chefes de delegação da África do Sul, Edna Molewa, da 
China, Xie Zhenhua, e da Índia, V. Rajagopalan. 
 
A expectativa das autoridades do bloco é que em 2015 as economias do mundo consigam concluir um 
acordo “vinculante” em que teriam que afinar políticas nacionais sobre o tema, como medidas de estímulo 
para que o setor produtivo busque alternativas menos poluentes em suas atividades às metas e obrigações 
globais estipuladas para todas as nações. 
 
Representantes do governo brasileiro acreditam que o Basic, criado em 2007, tem contribuído para o 
entendimento no regime de mudança do clima e na definição de resposta ao aquecimento global. Um dos 
principais debates no bloco, assim como entre outros países, esbarra no financiamento de ações para a 
redução das emissões de gases nocivos e ajuda aos países mais pobres que sofrem diretamente os efeitos 
de inundações ou secas extremas. 
 
O Brasil deve manter o combate ao desmatamento como exemplo para estimular ações em favor das 
florestas. 
 
* Edição: Graça Adjuto. 
** Publicado originalmente no site Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-16/basic-
pode-anunciar-proposta-para-reduzir-efeitos-das-mudancas-climaticas). 
 
Fonte:  Agência Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/basic-pode-anunciar-proposta-para-
reduzir-efeitos-das-mudancas-climaticas/) 
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Países do Basic divulgam declaração sobre mudanças climáticas 
 
por Heloisa Cristaldo, da Agência Brasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/mudancasclimaticas1.jpg 

 
Documento defendeu a ratificação rápida das emendas ao Protocolo de Quioto, que estabelece o segundo 
período de compromisso do acordo, com vigência até 2020. 
 
A preocupação com a inadequação dos atuais compromissos dos países desenvolvidos na redução das 
emissões de gases de efeito estufa foi um dos destaques do documento final da reunião ministerial do Basic 
– grupo formado por Brasil, África do Sul, China e Índia – realizada em Foz do Iguaçu (PR). 
 
O encontro foi convocado para discutir uma posição comum para as negociações em curso sobre a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) e o Protocolo de Quioto. 
 
Para os representantes estatais, também é necessário mais apoio financeiro, tecnológico e de capacitação 
dos países desenvolvidos para ações globais contra as alterações climáticas. 
 
O documento, assinado por representantes do Basic e mais Argentina, Fiji, Paraguai, Peru e Venezuela, 
também defendeu a ratificação rápida das emendas ao Protocolo de Quioto, que estabelece o segundo 
período de compromisso do acordo, com vigência até 2020(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-
08/conferencia-da-onu-estende-protocolo-de-quioto-ate-2020). 
 
Em nota divulgada hoje (16), os ministros reafirmaram a importância do processo e do resultado da 
Plataforma de Durban para Ação Fortalecida (ADP) e apontaram para necessidade “de uma abordagem 
equilibrada entre todos os pilares – mitigação, adaptação, financiamento, capacitação, desenvolvimento e 
transferência de tecnologia, transparência de ação e apoio”. 
 
Os ministros também prometeram apoio ao governo polonês para realização da 19ª Conferência das Partes 
(COP19) da UNFCCC, que vai ocorrer em Varsóvia, capital da Polônia, de 11 a 22 de novembro. 
 
O encontro foi copresidido pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e pelo secretário-geral das 
Relações Exteriores, Eduardo dos Santos. Durante a reunião ministerial, também foi assinado um 
memorando de entendimento entre Brasil e África do Sul sobre cooperação na área ambiental. 
 
* Edição: Davi Oliveira. 
** Publicado originalmente na Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-16/brasil-africa-
do-sul-india-e-china-divulgam-declaracao-sobre-mudancas-climaticas). 
 
Fonte:  Agência Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/paises-do-basic-divulgam-declaracao-
sobre-mudancas-climatica/) 
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Da sustentabilidade à ‘economia verde’? 
 
por Delmar Mattes* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/economiaverde1.jpg 

 
1. Praticamente todos os cientistas que se dedicam a pesquisas de mudanças climáticas globais concordam 
que a temperatura média do Planeta vem aumentando desde a revolução industrial (metade do século XIX), 
tendo registrado aumento brusco e rápido nos últimos 25 anos. O aquecimento do planeta é considerado 
inequívoco pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, criado pela ONU em 1988 para 
fornecer avaliações científicas sobe mudanças climáticas, cfr. seu IV Relatório de Avaliação, Grupo de 
Trabalho I, 2007), baseado nas observações de temperaturas médias globais tanto no ar como no oceano, 
assim como nas evidências de derretimento generalizado da neve e das geleiras e elevação do nível médio 
dos oceanos. No entanto, essa relativa concordância não existe quando se procura explicar as causas 
desse fenômeno. Admite-se que o aquecimento deve-se tanto a processos naturais como humanos 
(antropogênicos), de uma forma integrada. A divergência está, fundamentalmente, no peso e na importância 
de cada um desses fatores. 
 
2. De um lado, estão aqueles que acreditam na influência preponderante dos fenômenos naturais, como a 
intensidade solar, as alterações da órbita da terra, a incidência de raios cósmicos e as atividades 
vulcânicas, que atuam em favor do aquecimento ou do resfriamento do planeta desde os tempos geológicos 
passados (responsáveis pelas alternâncias climáticas registradas pelos paleoclimas). Parte desses 
cientistas defende que, atualmente, o planeta estaria numa fase final de um ciclo global de elevação da 
temperatura, o que explicaria o aquecimento atual, e num curto espaço de tempo passaria para uma fase de 
resfriamento. 
 
3. Os defensores das causas antropogênicas (a maioria dos cientistas) atribuem o atual aquecimento do 
planeta ao aumento de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) e aerossóis, 
principalmente pelo uso de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) pela destruição das 
florestas e pelas atividades agropecuárias. 



4. Esse relatório do IPCC (2007) mostra o predomínio de fatores antrópicos no aquecimento do planeta, 
principalmente dos gases de efeito estufa e aponta como «muito provável que a sua taxa de aumento 
durante a era industrial tenha sido sem precedentes em mais de 10.000 anos». O texto do relatório diz que 
«é muito provável» (mais dos 90%) que a «maior parte do aumento observado nas temperaturas médias 
globais desde meados do século XX ocorreram pelo aumento observado nas concentrações antrópicas de 
gases de efeito estufa». O aquecimento dos últimos 50 anos não é usual, se comparado com os registrados 
nos últimos 1.300 anos; os fatores naturais não explicariam o atual aumento de temperatura. 
 
5. A definição das causas do aquecimento é importante porque do ponto de vista prático são elas que 
influem e determinam as estratégias, as políticas públicas e as responsabilidades dos diferentes países para 
o enfrentamento das mudanças climáticas. Um exemplo: caso as mudanças climáticas se devem 
unicamente ou predominantemente a fatores naturais, não tem sentido exigir que os países, principalmente 
os desenvolvidos, façam cortes em suas emissões. Assim como os países pobres e emergentes perderiam 
o direito a uma indenização pelas emissões dos países industrializados desde a revolução industrial, a 
chamada «dívida histórica», ainda não reconhecida. 
 
6. A atual polêmica persiste, principalmente por ainda existirem enormes incertezas diante da complexidade 
do sistema climático do planeta. Embora nos últimos anos tenha havido aumento de dados e informações, o 
conhecimento continua muito precário. Mesmo questões básicas são ainda desconhecidas, mostrando a 
necessidade de se ter melhor compreensão das interações entre diferentes forçantes, tanto naturais como 
humanas. Isso se reflete nas limitações dos modelos matemáticos utilizados, muito criticados pelos 
cientistas. E explicam porque muitas conclusões, principalmente as previsões futuras, acabam sendo 
apresentadas em graus de probabilidades e não como certezas. Em outubro/2010 a ONU instituiu um 
comitê (IAC), que concluiu que o processo utilizado pelo IPCC tem sido em geral exitoso e propõe uma série 
de medidas para melhorar a gestão e responder às exigências crescentes que deverá enfrentar. 
 
7. É muito difícil fazer prognósticos sobre as mudanças climáticas, principalmente diante das incertezas 
descritas. Admitindo-se que fatores antropogênicos sejam determinantes no aquecimento global, os seus 
efeitos tenderão a provocar impactos cada vez mais críticos à medida que crescem as concentrações de 
gases estufa (estavam em 280ppm antes da revolução industrial, atingiram 379ppm em 2005, e agora 
devem estar acima de 400ppm). Os cientistas têm alertado para o fato de que as transformações do clima 
não são lineares, podendo provocar mudanças imprevisíveis. Mas o mais grave é que não são previstas 
reduções de emissões, uma vez que: 
a) o consumo do petróleo vem aumentando em todo o mundo; 
b) a maioria dos gases de efeito estufa tem uma longa permanência na atmosfera, alguns chegando a mais 
de 100 anos; isso significa que precisamos considerar as emissões atuais, futuras, e do passado; 
c) todas as tentativas de se conseguir um acordo internacional para estabilizar ou reduzir as emissões (a 
última, COP 17, Durban, África do Sul, 2012) praticamente fracassaram porque alguns países 
desenvolvidos, principalmente os EUA, se negam a assumir maiores responsabilidades; d) a atual crise 
econômico-financeira mundial dificulta as possibilidades de um acordo. 
 
8. Continuando as emissões de gases estufa atuais ou mesmo maiores, o relatório estima que poderá 
ocorrer um aquecimento maior do que o atual, gerando mudanças no clima global mais sérias. As melhores 
previsões são de um aumento de temperatura entre 2,4°C e 6,4°C. Portanto, acima de 2°C, limite de 
aumento do aquecimento e das correspondentes emissões de gases de estufa, definido para evitar maiores 
efeitos desastrosos, acordado sem maiores compromissos legais entre os países participantes da 15ª 
Conferência das Partes (COP 15, Copenhague, 2009). Essa única meta climática é a que evite efeitos mais 
desastrosos para o aquecimento. Como consequência do aumento das concentrações de dióxido de 
carbono previstas deverão ocorrer maior acidificação dos oceanos, redução da cobertura de neve, 
diminuição do gelo marinho nos dois polos e provável ocorrência mais frequente de incidências de calor, 
tufões, furacões e outros fenômenos conhecidos. Na realidade, a degradação do meio ambiente avança 
com elevada velocidade em todos os espaços do planeta, seja nas águas, nos solos e oceanos, mediante 
desmatamentos, despejos de dejetos humanos e industriais, uso de agrotóxicos e fertilizantes, lançamento 
de produtos químicos na atmosfera das cidades, destruição da biodiversidade, em crise ambiental global 
jamais vista. 
 
9. As corporações internacionais da produção de petróleo, apoiadas em estudos sem rigor científico, 
passaram a difundir ideias de que não havia motivo para maiores preocupações, uma vez que novas 
tecnologias e o funcionamento do mercado saberiam como enfrentar o problema. Entidades ligadas a 
segmentos empresariais tentaram negar a necessidade de se enfrentar as mudanças climáticas. 
 
10. Não é gratuito o fato de que, passados 20 anos desde a conferência Rio/92, quando foram 
apresentadas as propostas da convenção do clima pela ONU, seguida por documentos do IPCC, por várias 
conferências e encontros internacionais sobre o tema, os resultados práticos conquistados tenham sido 
desastrosos. O principal motivo dos fracassos está no atual modo de produção (capitalista) baseado na 



lógica da acumulação crescente de lucros e capitais. Quando não há expansão, o sistema entra em crise. 
Cortes de emissões de carbono provocam uma redução do crescimento econômico, indo contra os 
fundamentos desse sistema. Agora, com a RIO+20, querem conseguir adesão à proposta da «economia 
verde», abandonando o paradigma de sustentabilidade, da ECO/92, que propunha cortes de emissões. 
Segundo os seus proponentes, trata-se de uma nova estratégia baseada em «modernas tecnologias» que 
objetivam propiciar um «consumo mais eficiente» com «impactos reduzidos», compatíveis com a lógica do 
mercado. Ou seja, a redução das emissões de gases estufa seria obtida mediante a simples substituição, 
via mercado, das atuais tecnologias, pelas “verdes”, mais eficientes, menos consumidoras de energia e 
menos emissoras. 
Apenas um exemplo para avaliar sua sustentabilidade: as energias renováveis, como a eólica e solar, de um 
modo geral, produzem menos emissões de gases. Mas, também fazem parte dessa categoria os 
agrocombustíveis e as grandes hidroelétricas, ambas responsáveis por elevados impactos ambientais e 
sociais. 
Pode-se concluir que precisamos, de um lado, lutar para que sejam aprimoradas e efetivamente 
implementadas as políticas propostas pela ECO/92, e ao mesmo tempo, buscar um modo de produção 
capaz de criar condições de equilíbrio da sociedade com a natureza. Ou seja, o futuro dos povos depende 
cada vez mais da criatividade e da capacidade de luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais e da 
sociedade civil de todo o mundo. 
 
* Em parceria com a Agenda Latino-americana/Servicios Koinonia, através de duas entregas semanais, a 
Adital divulgará na página web, no Facebook e no Twitter todos os textos (em português e espanhol) 
publicados na edição da Agenda 2013 – A OUTRA ECONOMIA, que, nas palavras de Dom Pedro 
Casaldáliga, “em linguagem bíblico-teológica temos a palavra-chave para falar da Outra Economia, 
verdadeiramente outra: o Reino, a economia do Reino. Obsessão de Jesus de Nazaré, revolução total das 
estruturas pessoais e sociais, utopia necessária, obrigatória, porque é a proposta do próprio Deus da Vida, 
Pai-Mãe da Família Humana”. 
** Publicado originalmente na Agenda 2013 – A OUTRA ECONOMIA e retirado do site 
Adital(http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=77555&langref=PT&cat=24). 
 
Fonte:  Adital/Envolverde(http://envolverde.com.br/economia/da-sustentabilidade-a-economia-verde/) 
 



23/09/2013 
 
O que é o IPCC e o que esperar do relatório desta s emana 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/capaipcc2013base.jpg 

 
Entidade afirmará que há 95% de probabilidade de que as atividades humanas sejam a principal causa para 
o aquecimento global e que estamos a caminho de uma elevação de 4,8ºC até o fim do século. 
 
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) foi estabelecido em 1988 e é formado por 
milhares de climatologistas, geógrafos, meteorologistas, economistas e outros especialistas que 
representam mais de uma centena de países. Em 2007, a entidade recebeu o Prêmio Nobel da Paz por 
“construir e divulgar um maior conhecimento sobre a mudança climática causada pelo homem e por fixar a 
base das medidas que são necessárias para resistir a essa crise”. 
 
O IPCC é dividido em três Grupos de Trabalho (GTs) e uma Força-Tarefa. O GT I é responsável pela “Base 
Científica da Mudança Climática”, o II lida com “Impactos da Mudança Climática, Adaptação e 
Vulnerabilidade” e o III está a cargo de explicar a “Mitigação da Mudança Climática”. A Força-Tarefa busca 
melhorar as metodologias para o cálculo e divulgação das emissões nacionais de gases do efeito estufa. 
 
É importante destacar que o IPCC não realiza as pesquisas climáticas que apresenta. Os relatórios que a 
entidade divulga são, na realidade, um panorama de tudo o que foi publicado na literatura científica 
recentemente. No entanto, esse trabalho tem imenso valor, pois traz para os governos e para a sociedade, 
em uma linguagem mais acessível, o que a ciência afirma estar acontecendo com o nosso planeta. 
 
Bases Científicas  
Já estão reunidos em Estocolmo, na Suécia, pesquisadores e representantes governamentais que têm 
como missão dar os retoques finais no relatório “Mudanças Climáticas 2013 – As bases físicas científicas”, 
resultado de cinco anos de trabalho do GT I e da análise de 9200 estudos, que será divulgado nesta sexta-
feira (27). 



Algumas das conclusões do documento já foram apresentadas, entre elas que é “extremamente provável” 
(mais de 95% de probabilidade) que as atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis 
fósseis, sejam a principal causa para o aquecimento do planeta desde 1950. 
 
“É grande a confiança de que isso [as ações da humanidade] resultou no aquecimento dos oceanos, no 
derretimento de neve e gelo, no aumento do nível do mar e transformou alguns extremos climáticos”, afirma 
o documento. 
 
De acordo com o relatório, podemos esperar uma elevação de 4,8ºC nas temperaturas até 2100 se nada for 
feito. Porém, se cortes ambiciosos nas emissões de gases do efeito estufa forem realizados, o aquecimento 
global poderá ser limitado a 0,3ºC a mais do que hoje. No último século, as temperaturas subiram cerca de 
0,8ºC. 
 
Para o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), que possui membros do IPCC em seus quadros, 
as projeções indicam que a temperatura média em todas as grandes regiões do Brasil será de 3ºC a 6ºC 
mais elevada em 2100 do que no final do século XX. 
 
O IPCC defende que o aquecimento global deveria ser limitado a 2ºC para que as piores consequências das 
mudanças climáticas, como o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, não 
aconteçam. 
 
O novo documento vai também detalhar porque o aquecimento global ficou mais lento nos últimos 15 anos, 
fato que está sendo utilizado por céticos para questionar toda a ciência climática. 
 
Uma das explicações é a maior ocorrência da La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico. Outras 
variáveis naturais podem ter também um papel, como a atividade vulcânica, que dispersou partículas na 
atmosfera que refletem a luz do sol de volta para o espaço. 
 
O “Mudanças Climáticas 2013  – As bases físicas científicas” contou com a participação de 259 autores de 
39 países e ouviu mais de 50 mil comentários. 
 
A previsão é de que o GT II apresentará seu relatório em março de 2014 e o GT III em abril. 
 
O grande documento síntese de todos esses trabalhos será a Quinta Avaliação do IPCC (IPCC Fifth 
Assessment Report – AR5), que deve ser divulgado durante a Conferência das Partes das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas no final do ano que vem em Lima, no Peru (COP 20). 
 
As outras quatro grandes avaliações do IPCC foram publicadas em 1990, 1995, 2001 e 2007. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735205). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-esperar-relatorio-desta-semana/) 
 



24/09/2013 
 
Relatório IPCC: WWF alerta que a hora de agir é ago ra 
 
por Redação do WWF Brasil 
 

 
Eventos extremos tendem a aumentar em intensidade e frequência, segundo especialistas. 

Foto:  Mauri RAUTKARI/WWF-Canon 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/seca_imagem_2.jpg 

 
Representantes de governos de 195 países se reúnem de 23 a 27 de setembro em Estocolmo, Suécia, para 
aprovação do texto final do primeiro volume do Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Este volume traz informações inéditas, técnicas e socioeconômicas 
sobre a ciência do clima, impactos, tendências e meios para combater os problemas. 
 
Para a líder da Iniciativa Global de Clima e Energia da rede WWF, Samantha Smith, o relatório traz clareza 
ainda maior sobre a gravidade e urgência do problema e a certeza inquestionável sobre suas causas. “Mais 
de 800 cientistas do mundo todo contribuíram para escrever um relato científico convincente da situação do 
planeta. O relatório irá nos trazer uma realidade aterradora – a Terra está se aquecendo a um ritmo 
alarmante e estas mudanças de temperatura já trazem consequências graves às pessoas e para o mundo”, 
afirma Samantha. “Nosso planeta envia um sinal de socorro muito claro, mas estamos ignorando por conta 
próprio o risco iminente. No entanto, se os governos agirem agora, de forma abrangente e imediata, 
poderão fazer algo para mudar a trajetória perigosa em que nos encontramos”, acrescenta. 
 
“O setor de energia é o principal culpado pela mudança climática descontrolada. Mas também contém a 
solução para este desafio. Espera-se que este relatório confirme novamente que a queima de combustíveis 
fósseis está impulsionando estas perigosas mudanças no clima. A extração de combustíveis fósseis 
também é cada vez mais o vetor para a perda direta de biodiversidade. Mas, por outro lado, a energia 
renovável, produzida em bases sustentáveis, pode ser uma solução direta e cada vez mais acessível e 
segura, com muito menos impactos sociais e ambientais diretos”, conclui Samantha. 
 
Para o WWF-Brasil, o lançamento deste relatório ocorre em momento crítico paras as negociações 
internacionais de clima. “Em menos de dois meses, entraremos na 19ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP19/UNFCCC), em Varsóvia, Polônia. 
“É fundamental que os negociadores ouçam o chamado da ciência à ação – o problema é gravíssimo, 
urgente e requer decisões e ações proporcionais, muito mais objetivas e enfáticas do que o ocorreu até o 
momento nas negociações de clima”, afirma Carlos Rittl, coordenador do Programa de Mudanças Climáticas 
e Energia do WWF-Brasil. “Os governos de todos os países, incluindo o Brasil, precisam enviar diplomatas 
com instruções claras para chegar a acordos ambiciosos, e não para criar obstáculos ou prevenir decisões 
duras”, acrescenta. 



Além de esperar um impulso às negociações de clima, Rittl considera que o relatório do IPCC também 
reforça a mensagem do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que, nas últimas semanas, lançou o 
primeiro volume de seu Primeiro Relatório de Avaliação Nacional, demonstrando o alto risco que o Brasil 
corre frente às alterações climáticas provocadas por ações humanas, e chamando nossos políticos à ação. 
“Continuamos em um arcabouço de políticas de clima fragmentado, pouco coordenado e cujos potenciais 
impactos positivos para o clima do planeta sequer são sistematicamente monitorados. 
 
Enquanto isso, investimos trilhões de reais, sem nenhum ou com poucos critérios de sustentabilidade ou de 
baixas emissões de carbono, em grandes projetos de infraestrutura, em planos para a expansão de energia 
baseada em fontes fósseis e na expansão do agronegócio”, destaca Rittl. “O recado da ciência está diante 
de nós. Nossos governantes têm, portanto, que sair da zona de conforto, e passar a encarar as mudanças 
climáticas como um imenso desafio ao desenvolvimento do país”, conclui Rittl. 
 
* Publicado originalmente no site WWF 
Brasil(http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?36202). 
 
Fonte:  WWF Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/relatorio-ipcc-wwf-alerta-agir/) 
 



24/09/2013 
 
Comissão de Mudanças Climáticas vai participar da C OP 19 
 
por Iara Farias Borges 
 
Parlamentares da Comissão Mista de Mudanças Climáticas (CMMC) vão participar da 19ª Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – a COP-19. O 
evento acontecerá de 11 a 22 de novembro, em Varsóvia, na Polônia. Requerimento do senador Sérgio 
Souza (PMDB-PR) com esse objetivo foi aprovado nesta terça-feira (24) pela comissão. 
 
Após a conferência, a CMMC vai realizar, em 6 de dezembro, o Colóquio Internacional sobre Mudanças 
Climáticas: a Agenda Pós-Varsóvia para discutir e avaliar aquele evento. A iniciativa do deputado Sarney 
Filho (PV-MA) foi aprovada na reunião desta terça-feira. 
 
A comissão ainda aprovou requerimento da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) de audiência pública 
para apresentação do Projeto de Pesquisa IES-Brasil – Implicações Econômicas e Sociais: Cenários de 
Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) – 2030/2050. Será convidado para a audiência o professor do 
Centro Clima do Programa de Planejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia (Coope) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), William Wills. 
 
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 
 
Fonte:  Agência Senado > Matérias > 
Congresso(http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/09/24/comissao-de-mudancas-climaticas-vai-
participar-da-cop-19) 
 



27/09/2013 
 
Gelo no Ártico pode diminuir 94% e o nível do mar s ubiria 82 cm até 2100 
 
Relatório do Painel da ONU reúne previsões do aquecimento global até o fim do século, apontando 
aumento de temperatura de até 4,8 graus 
 
‘A influência humana no clima é clara’, diz trabalho 
 
por Cláudio Motta(e-mail(http://oglobo.globo.com/ciencia/gelo-no-artico-pode-diminuir-94-o-nivel-do-mar-
subiria-82-cm-ate-2100-10173671) Facebook(http://facebook.com/jornaloglobo) 
Twitter(http://twitter.com/oglobo_ciencia)) 
 

 
Fábrica na China lança poluentes na atmosfera contribuindo para o aquecimento global 

Foto:  Science Photo Library 
Fonte:  http://oglobo.globo.com/in/10173670-8fd-19e/FT500A/2013-610682619-POLUICAO-SEGUNDA-

OPCAO_20130507.jpg 
 
RIO – A previsão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) é que o 
aquecimento global até o final do século 21 seja “provavelmente superior” a 2 graus (com pelo menos 66% 
de chances disto acontecer), superando o limite considerado seguro pelos especialistas. Até 2100, o nível 
do mar deve aumentar perigosamente de 45 a 82 centímetros, considerando o pior cenário (ou de 26 a 55 
centímetros, no melhor), e o gelo do Ártico pode diminuir até 94% durante o verão local. 
 
Além disso, o relatório do IPCC – publicado na manhã desta sexta-feira em Estocolmo, na Suécia, com as 
bases científicas mais atualizadas sobre as mudanças climáticas – considera que há mais de 95% de 
certeza para afirmar que o homem causou mais da metade da elevação média da temperatura entre 1951 e 
2010. Neste período, o nível dos oceanos aumentou 19 centímetros. 
 
O documento, com o trabalho de 259 cientistas e representantes dos governos de 195 países, inclusive o 
Brasil, ressalta que parte das emissões de CO2 provocadas pelo homem continuará a ser absorvida pelos 
oceanos. Por isso, é praticamente certo (99% de probabilidade) que a acidificação dos mares vai aumentar, 
afetando profundamente a vida marinha. 
 
– A mudança de temperatura da superfície do planeta deve exceder 1,5 grau, e, provavelmente, será 
superior a 2 graus – disse o copresidente do trabalho Thomas Stocker. – É muito provável que as ondas de 
calor ocorram com mais frequência e durem mais tempo. Com o aquecimento da Terra, esperamos ver 
regiões atualmente úmidas recebendo mais chuvas, e as áridas, menos, apesar de haver exceções. 



Os especialistas fizeram quatro projeções considerando situações diferentes de emissões de gases-estufa. 
Em todas, há aumento de temperatura. As mais brandas ficam entre 0,3ºC e 1,7ºC. Nestes casos, seria 
necessário diminuir muito as emissões. Já no cenário mais pessimista, o aquecimento ficaria entre 2,6ºC e 
4,8ºC. 
 
– Na minha opinião, o relatório é muito bom, repleto de informações e todas muito bem fundamentadas – 
comentou a especialista brasileira Suzana Kahn, que faz parte do grupo de pesquisadores do IPCC em 
Estocolmo. - No fundo, o grande ganho é a comprovação do que tem sido dito há mais tempo, com muito 
mais informação sobre o papel dos oceanos, das nuvens e aerossóis. Isto é muito importante para o mundo 
científico, pois aponta para áreas que precisam ser mais investigadas. 
 
Suzana conta que a dificuldade de fazer projeções e análises para o Hemisfério Sul causou muita polêmica. 
O grande problema é a falta de dados: 
– Acho que isto foi interessante para comprovar que estávamos certos ao criar o Painel Brasileiro de 
Mudança Climática para suprir esta lacuna. 
 
De acordo com Carlos Rittl, Coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energias do WWF-Brasil, 
o relatório do IPCC deixa uma mensagem clara: o aquecimento global é incontestável. E é preciso começar 
agora contra os piores efeitos. 
 
– O relatório do IPCC reafirma algumas certezas e vai além. Aponta a perda de massa de gelo, o aumento 
do nível dos oceanos, o incremento de chuvas onde já se chove muito, além da diminuição da umidade nas 
regiões mais áridas. No Brasil, o semiárido pode se tornar mais árido. Por outro lado, o Sul e Sudeste 
podem ter mais chuvas do que hoje - enumerou Rittl. – É importante ressaltar que o relatório fala de médias. 
Ou seja, em algumas regiões do país pode haver aumento de seis graus, com picos de mais de oito graus. 
A gente não está preparado para isso. E nossas emissões nos colocam numa trajetória de altíssimo risco, 
mais próxima dos piores cenários. 
 
Para Rittl, a ciência está dando uma mensagem clara: é preciso diminuir as emissões. Isso significa levar os 
temas relacionados às mudanças climáticas para as decisões políticas: 
– Hoje o aquecimento global ainda é um tema marginal. Os investimentos em infraestrutura, energia, o 
plano Safra, todos os grandes investimentos da escala de trilhões de reais não têm praticamente nenhuma 
vinculação com a lógica de baixo carbono. Estamos sendo pouco responsáveis. 
 
Combustíveis fósseis  
Já o Greenpeace critica os investimentos do Brasil em combustíveis fósseis, que emitem gases-estufa: 
– Diante desse cenário, vemos um descompasso entre o que o Brasil precisa fazer para reduzir suas 
emissões e o que, de fato, está fazendo. Apesar de todas as evidências, insiste em investir altos recursos 
na exploração de combustíveis fósseis - reclamou Sérgio Leitão, diretor de políticas públicas do Greenpeace 
Brasil. – O Brasil terá o primeiro leilão para o pré-sal em menos de um mês, evidenciando sua escolha por 
uma atividade arriscada, insegura e suja, que pode colocar o país entre os maiores emissores do mundo. 
 
Deixar de queimar combustível é um enorme desafio, explica o professor do Departamento de Engenharia 
Mecânica da PUC-Rio Luis Fernando Figueira da Silva. Citando números da Agência Internacional de 
Energia, ele diz que 85% da energia no planeta vêm de processos de combustão, gerando CO2. 
 
– Quando a gente queima uma coisa, tiramos a energia do combustível de uma maneira fácil. Sabemos 
fazer isso há milênios. Este é um impasse de civilização – ponderou Silva. – Temos que aproveitar as fontes 
solar e eólica, sem dúvida, mas não podemos prescindir da combustão, sem a qual não dá para transformar 
metal ou fazer vidro, por exemplo. A primeira coisa é apostar em eficiência. Diminuir o consumo de 
combustível e das emissões. Um ganho de 28% de eficiência na indústria brasileira representaria uma 
economia de 13 Itaipus de energia. 
 
Diplomacia e ciência  
John Kerry, secretário de Estado dos EUA, ressalta que o relatório do IPCC não deve ser esquecido num 
armário, nem interpretado como uma peça política feita por políticos: “é ciência”, resume. De acordo com 
ele, os Estados Unidos estão "profundamente comprometidos em combater as mudanças climáticas", 
reduzindo emissões de gases-estufa e investindo em formas eficientes de energia. 
 
Este é mais um chamado de atenção: aqueles que negam a ciência ou procuram desculpas para evitar a 
ação estão brincando com fogo – afirmou Kerry. – O resumo do relatório do IPCC é este: a mudança 
climática é real, está acontecendo agora, os seres humanos são a causa dessa transformação, e somente a 
ação dos seres humanos pode salvar o mundo de seus piores impactos. 



Lançado a cada seis anos, os relatórios do IPCC estão sob críticas de especialistas. O processo de análise 
dos documentos por representantes do governo acaba chegando a uma situação intermediária entre 
diplomacia e ciência, explica Emilio La Rovere, pesquisador da Coppe/UFRJ. 
 
– O resultado é um meio termo entre diplomacia e ciência – afirmou Rovere. 
Um dos pontos mais polêmicos são os chamados hiatos, períodos de cerca de 15 anos em que a 
temperatura média do planeta não aumenta. Por exemplo, a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha 
anunciou, nesta semana, que o último trimestre na Península Ibérica foi o menos quente desde 2008. 
Entretanto, o relatório de 2007 do IPCC não citou estas pausas do aquecimento, dando argumento aos 
céticos. 
 
Limite do aquecimento global  
As informações do IPCC são importantes para a criação de estratégias de combate às mudanças climáticas. 
Na Convenção do Clima da Dinamarca (COP-15, realizada em 2009), foi criada a meta de limitar o 
aquecimento global em 2 graus. Para isso acontecer em 2050, explica Emilio La Rovere, da Coppe/UFRJ, 
seria necessário cortar 80% das emissões em comparação com 1990: 
– Os modelos matemáticos simulando evolução demográfica, economia mundial, demanda e oferta de 
energia mostram que fica realmente quase impossível atingir este objetivo. 
 
Este é o Quinto Relatório do IPCC, que será lançado em quatro partes, entre setembro de 2013 e novembro 
de 2014. Nesta sexta-feira, foi publicado o documento do Grupo de Trabalho I (sobre os aspectos científicos 
das mudanças climáticas). Entre os dias 25 e 29 de março de 2014, será a vez do Grupo de Trabalho II 
(analisando os impactos, a adaptação e a vulnerabilidade), que se reunirá em Yokohama, no Japão. O 
Grupo de Trabalho III (especializado na mitigação dos impactos das mudanças climáticas) está previsto 
para os dias 7 e 11 de abril em Berlim, na Alemanha. Por fim, será criado um relatório síntese, cujos 
trabalhos ocorrerão entre os dias 27 e 31 de outubro, em Copenhague, na Dinamarca. 
 
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/ciencia/gelo-no-artico-pode-diminuir-94-o-nivel-
do-mar-subiria-82-cm-ate-2100-10173671#ixzz2gMuOLUiD 
 
© 1996 – 2013. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não 
pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. 
 
Fonte:  O Globo > Notícias > Ciência(http://oglobo.globo.com/ciencia/gelo-no-artico-pode-diminuir-94-o-
nivel-do-mar-subiria-82-cm-ate-2100-10173671) 
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IPCC alerta que é clara a influência humana no clim a e pede ações 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/globotemp.jpg 

 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas aponta que é extremamente 
provável, 95%, que as emissões antropogênicas sejam o principal fator responsável pelo aquecimento 
global. 
 
Depois de quatro anos de elaboração, com o trabalho direto de 259 autores de 39 países, que contaram 
com a ajuda de mais de 50 mil comentários para avaliar 9200 estudos sobre as mudanças climáticas, foi 
apresentado nesta sexta-feira (27) o “Sumário para os Formuladores de 
Políticas(http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf)” do 
Grupo de Trabalho I (GT I – saiba mais(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735205)) 
do Painel intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). 
 
A primeira informação que esse documento destaca é que entre os membros do IPCC – milhares de 
cientistas de mais de uma centena de países e diversas disciplinas diferentes – existe a confiança de 95% 
de que as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) resultantes das atividades humanas foram 
responsáveis por mais de metade da elevação média da temperatura registrada entre 1951 e 2010 (mapa 
ao lado). 
 
“As emissões continuadas de gases do efeito estufa causarão ainda mais aquecimento e transformações 
em todos os componentes do sistema climático. Limitar as mudanças climáticas exigirá uma redução 
substancial e sustentada dessas emissões”, afirmou Thomas Stocker, co-presidente do GT I. 
 
“A temperatura da superfície global para o fim do século XXI é projetada para provavelmente ultrapassar os 
1,5�C de aquecimento em relação ao período entre 1850 a 1900 em todos os cenários, menos o mais 
conservador, e ficar acima de 2ºC nos dois piores cenários”, completou. 
 
O sumário afirma que essa elevação na temperatura, causada pela maior concentração de GEEs na 
atmosfera em 800 mil anos, resultará em uma série de transformações em nosso planeta e na forma como 
acontecem os fenômenos climáticos (veja tabela no fim do texto). 
 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/oceanonivel.jpg 

 
Oceanos e degelo  
É considerado altamente provável que até o fim do século o nível dos oceanos suba entre 26 cm a 82 cm, 
causando impactos para cerca de 70% das regiões costeiras do planeta . A elevação entre 1900 e 2012 foi 
de 19 cm. 
 
“Com os oceanos se aquecendo, as geleiras e mantos de gelo reduzirão, significando que o nível global do 
mar continuará a subir, mas a uma taxa mais veloz do que a que vimos nos últimos 40 anos”, afirmou Qin 
Dahe, co-presidente do GT I. 
 
A crescente acidificação também é um problema que tende a se agravar, sendo que, desde o início da Era 
Industrial, o pH da superfície dos oceanos subiu 0,1, com um aumento de 26% na concentração de íons de 
hidrogênio. 
 
A acidificação é a principal responsável pelo processo de “branqueamento” dos recifes de coral. Sem os 
corais, todo o ecossistema marinho está em perigo. 
 
Segundo o IPCC, nas últimas duas décadas, a Groelândia e a Antártica perderam massa de gelo, e 
praticamente todas as geleiras do planeta passaram pelo mesmo processo. 
 
A taxa de derretimento nas geleiras teria sido entre 91 a 361 gigatoneladas ao ano no período entre 1971 a 
2009. 
 
Na Groenlândia, é muito provável que a perda de gelo tenha acelerado recentemente, passando de 34 
gigatoneladas ao ano entre 1992 a 2001, para 215 gigatoneladas anuais entre 2002 e 2011. 
 
Credibilidade  
“Observações das mudanças no sistema climático são baseadas em linhas múltiplas de evidências. Nossa 
avaliação da ciência descobriu que a atmosfera e os oceanos estão mais quentes, que a quantidade de 
neve e gelo diminuiu, que o nível dos oceanos subiu e que a concentração dos gases do efeito estufa 
cresceu”, afirmou Dahe. 
 
Durante a reunião desta semana em Estocolmo, na Suécia, onde representantes de mais de uma centena 
de países participaram da discussão final para a elaboração deste sumário, muito foi falado da 
desaceleração do aquecimento global nos últimos 15 anos. 



O texto final concorda que há um “hiato” na elevação das temperaturas, mas que de nenhuma forma isso 
compromete a tendência de “robusto aquecimento multi-decadal” já verificado e que deve prosseguir no 
futuro. 
 
“A temperatura da superfície da Terra em cada uma das últimas três décadas foi sucessivamente mais 
quente do que qualquer década anterior desde 1850 no hemisfério Norte”, afirma o sumário. 
 
Variabilidade naturais podem ser a resposta para a desacelaração temporária, entre elas a La 
Nina(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734999). 
 
Necessidade de Agir  
O IPCC espera que, com essas novas informações, as Conferências das Partes das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (COPs) e outros fóruns de negociações possam avançar mais rapidamente em 
direção a um acordo climático ambicioso. 
 
“Este Sumário para os Formuladores de Políticas fornece um panorama importante da base científica das 
mudanças climáticas. É uma fundação sólida para considerações dos impactos das mudanças climáticas 
nos sistemas humanos e naturais e sobre as maneiras para lidarmos com esse desafio”, declarou Rajendra 
Pachauri, presidente do IPCC. 
 
Para o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o sumário é um alarme para os governos, que 
não têm se mostrado suficientemente preocupados com as mudanças climáticas. “As informações estão aí. 
Agora precisamos agir”. 
 
Christiana Figueres, presidente da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC), reforçou a mensagem. “Para retirarmos a humanidade da zona de perigo, os governos precisam 
adotar ações imediatas e estabelecer um acordo climático em 2015 que ajude a acelerar a resposta global 
às mudanças climáticas”. 
 
O documento também destaca, infelizmente, que precisamos nos preparar para medidas de adaptação, já 
que muitas das transformações do clima já são inevitáveis. 
 
“Como um resultado de nosso passado, presente e futuro esperado de emissões de CO2, estamos 
destinados a enfrentar as mudanças climáticas e seus efeitos por muitos séculos, mesmo se as emissões 
pararem”, alertou Stocker. 
 
O “Sumário para os Formuladores de Políticas” é um resumo do relatório “Mudanças Climáticas 2013 – As 
bases físicas científicas”, que será divulgado em fevereiro de 2014. 
 
O grande documento síntese de todos os relatórios dos Grupos de Trabalho do IPCC será a Quinta 
Avaliação (IPCC Fifth Assessment Report – AR5), que deve ser apresentada durante a COP 20, no final do 
ano que vem em Lima, no Peru. 
 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/tabelaipcc2013.jpg 

 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735248). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-alerta-clara-influencia-humana-
clima-pede-acoes/) 
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‘IPCC alerta que o mundo precisa agir’ 
 
por André Ferretti* 
 

 
Foto:  http://ambientalsustentavel.org/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/mundo.jpg 
 
Nesta semana, representantes de governo de 195 países estiveram reunidos em Estocolmo, na Suécia, 
para aprovar o texto final do primeiro volume do Quinto Relatório de Avaliação sobre o Meio Ambiente do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). O relatório vem sendo elaborado há quatro 
anos por centenas de cientistas renomados, do mundo todo, e seus outros três volumes deverão ser 
publicados até meados de 2014. 
 
O IPCC analisa as pesquisas publicadas nos principais periódicos do mundo, com o objetivo de prover 
informações aos líderes mundiais sobre os efeitos e possíveis soluções para as mudanças climáticas. 
Desde a publicação de seu primeiro relatório, em 1990, o IPCC tem exercido grande influência nos debates 
e avanços das Nações Unidas, como na criação na criação da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (1992) e do Protocolo de Quioto (1997). 
 
E seu quarto relatório levou à conquista do prêmio Nobel da Paz para o IPCC em 2007. Mas ainda assim 
não foi suficiente para gerar ações dos governos na urgência e intensidade recomendada pela ciência a fim 
de reduzir os grandes impactos econômicos, sociais e ambientais previstos em decorrência das mudanças 
climáticas. O novo acordo global, tão esperado na COP15 (Conferência do Clima da ONU), realizada em 
2009 em Copenhagen, na Dinamarca, não saiu até hoje. Agora o novo prazo para um acordo global é 2015. 
Restam-nos, portanto, pouco mais de dois anos para que todos os países que fazem parte da Convenção 
de Clima das Nações Unidas cheguem a um único consenso – vamos ouvir a ciência e agir. 
 
A grande mensagem do quinto relatório do IPCC é que a situação é cada vez mais crítica, e que, se nada 
ou muito pouco for feito, entraremos em uma trajetória muito perigosa. A janela de oportunidade para 
evitarmos o colapso do sistema climático é estreita. As emissões globais têm que atingir seu pico nos 
próximos anos e começar a serem reduzidas de forma acelerada para evitarmos que o aquecimento 
ultrapasse os 2°C de aumento médio da temperatura m édia do planeta, limite que os cientistas consideram 
como administrável. Mesmo no melhor cenário de redução de emissões, teremos que ter estratégias para 
lidar com as consequências do aquecimento que já ocorre hoje e que irá aumentar nas próximas décadas, 
afetando a vida de milhões de pessoas. 
 
O novo relatório aponta um aumento no grau de certeza da influência humana no aquecimento global, agora 
de 95%. As cidades e o processo de urbanização vêm ganhando cada vez mais espaço nas discussões, 
visto que até 2030 dois terços da população global viverá em centros urbanos — marca que já foi 
ultrapassada em nosso País–, que 75% de toda energia é consumida nas cidades e que nessas áreas os 
efeitos das mudanças serão mais sentidos, principalmente pela grande concentração de pessoas e todos os 
problemas ambientais característicos das regiões metropolitanas. 
 
Esses resultados estão muito alinhados com o primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro 
de Mudanças Climáticas. Apresentado há pouco mais de duas semanas, o primeiro relatório nacional 
contou com a contribuição de mais de 300 cientistas e alerta a sociedade brasileira para os grandes 
impactos socioeconômicos e ambientais que nosso país sofrerá até o final do século, se mantida a 
tendência atual de emissão de gases de efeito estufa. 



Não há opção outra que não a ação incisiva, pois o custo para a sociedade global da inação é impagável. 
Centenas de milhares de pessoas morrem e são drasticamente afetadas por eventos climáticos extremos a 
cada ano, e isso tende a piorar, com eventos extremos mais fortes e mais frequentes. 
 
O Brasil conseguiu um feito inédito, que foi o de diminuir concretamente suas emissões com a queda no 
desmatamento. Porém, o País está pondo em risco esse único e importante trunfo, ao afrouxar as regras de 
controle do desmatamento, por meio da revogação do Código Florestal, do projeto substitutivo que visa 
alterar a Lei nº 9.985/2000 (do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), da tentativa de 
paralisar a criação de unidades de conservação (PEC 215), e da tentativa de abrir terras indígenas à 
exploração industrial (PLP 227). Além de tudo isso, o País não avançou em outras áreas de mitigação das 
emissões em adaptação às mudanças climáticas já em curso. 
 
De 11 a 22 de novembro, será realizada a COP19 – 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima – em Varsóvia (Polônia). Os países membros estão recebendo da 
ciência um grande alerta para a urgência do avanço nas negociações para o novo acordo global de clima, a 
ser aprovado até a COP21, em 2015, em Paris (França). O Observatório do Clima, rede brasileira de ONGs 
e movimentos sociais sobre mudanças climáticas, criada em 2002, espera que o governo brasileiro adote 
uma postura mais proativa e mantenha o papel de protagonismo que vem marcando sua atuação desde a 
criação da Convenção do Clima, no Rio de Janeiro em 1992. 
 
A realidade climática no Brasil é de seca extrema no Nordeste, a pior em décadas, mais uma enchente no 
vale do Itajaí, um tornado no sul de São Paulo, entre outros eventos extremos. O Brasil precisa reagir para 
tornar mudanças climáticas tema prioritário para os grandes planos de desenvolvimento do País, em todos 
os níveis de governo. Hoje temos trilhões de recursos a serem investidos em infraestrutura, planos de 
expansão da geração de energia principalmente de fontes fósseis (cerca de 70% dos investimentos do 
País), planos safra anuais e incentivos à indústria, sem nenhuma conexão com a lógica do desenvolvimento 
de baixo carbono. Temos um conjunto de políticas de clima desconexas, sem coordenação e que sequer 
tem seus potenciais impactos positivos monitorados; e o Fundo Clima está completamente ameaçado e com 
recursos contingenciados – fundo esse criado pelo governo brasileiro em dezembro de 2009, que tem por 
finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à mitigação (ou seja, à redução dos 
impactos) da mudança do clima e à adaptação a seus efeitos. 
 
* André Ferretti é coordenador Geral do Observatório do Clima, rede brasileira de articulação sobre as 
mudanças climáticas, e coordenador de Estratégias de Conservação da Fundação Grupo Boticário. 
 
Fonte:  Observatório do Clima/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-alerta-mundo-precisa-agir/) 
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O homem é responsável pelos eventos extremos 
 
por Lúcia Chayb e René Capriles, da Eco21 
 

 
Incêndio no Parque Nacional de Yosemite. 

Foto:  Jae C. Hong 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/ECO-21-202-capinha.jpg 

 
Já está circulando a revista ECO 21 de setembro de 2013. Uma das principais publicações sobre meio 
ambiente e sustentabilidade no Brasil, a ECO 21 deste mês traz excelentes textos. Veja abaixo o editorial e 
o índice da edição. 
 
Editorial  
Três dias antes da divulgação da primeira parte do 5º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) no qual fica cientificamente comprovado que o aquecimento climático é 
de responsabilidade humana, a Presidenta Dilma Rousseff disse na 68ª Assembleia-Geral das Nações 
Unidas que a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 deveria ter como eixo os resultados da RIO+20. No 
seu discurso ela afirmou que “o grande passo que demos no Rio foi colocar a pobreza no centro da agenda 
do desenvolvimento sustentável. A pobreza não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento e 
a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da 
Agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger”. 
O Relatório do IPCC diz que “é clara a influência humana sobre o sistema climático. Esta fica evidente nas 
concentrações crescentes de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera (já ultrapassamos as 400 partes 
por milhão), no aquecimento observado e na maior compreensão do sistema climático”. Na mesma 
Assembleia da ONU, José Mujica, Presidente do Uruguai, disse num discurso que virou viral na Internet, ao 
menos no Brasil, que: “Carrego uma gigantesca dívida social e a necessidade de defender a Amazônia, os 
mares, os nossos grandes rios da América. Como se financia a luta global pela água e contra os desertos? 
Como se recicla e se pressiona contra o aquecimento global? Volto a repetir que o que alguns chamam de 
crise ecológica do Planeta é consequência do triunfo avassalante da ambição humana; o nosso triunfo é 
também a nossa derrota, porque temos a impotência política de nos enquadrar numa nova época”. As 
concentrações de GEE na atmosfera já aumentaram a níveis sem precedentes dentro de um intervalo de 
pelo menos 800 mil anos. A queima de combustíveis fósseis é a principal razão do aumento de 40% na 



concentração de CO2 observado desde a Revolução Industrial. Segundo Silvia Dias, especialista em 
mudanças climáticas da ONG Vitae Civilis “não há espaço para a dúvida política, a hora dos governos 
cumprirem seu papel é agora”. O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon disse: “O Informe do IPCC revela 
claramente que o impacto humano no clima agora é evidente na maioria das regiões do Planeta e é 
altamente provável que a influencia do homem tivesse sido a causa dominante do aquecimento global 
registrado desde meados do Século 20”. O cientista Mario Molina, Prêmio Nobel de Química 1995, principal 
especialista na Cmada de Ozônio e nos CFCs e membro do IPCC, explicou que: “o Informe emitido pelo 
Grupo de Trabalho I do IPCC fala sobre a ciência física da mudança climática e será complementado 
posteriormente por três informes cuidadosamente elaborados que serão difundidos durante os próximos 18 
meses. O AR-5 é um compêndio conservador e detalhado de estudos revisados entre centenas de 
cientistas de todo o mundo, e deve ser reconhecido porque provêm de um prestigioso grupo cujas 
descobertas durante os últimos 20 anos contribuíram nas políticas públicas e em nortear os tomadores de 
decisões sobre a mudança climática nos mais altos níveis internacionais”. O recente incêndio da floresta do 
Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, é uma amostra das radicais mudanças do clima, assim como o 
são o ciclone que atingiu Santa Catarina neste mês e as anormais chuvas na região Sudeste do Brasil. 
Gaia Viverá! 
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Para assinar clique aqui(http://www.eco21.com.br/assinaturas/assinaturas.asp). 
 
Fonte:  Eco21/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/homem-responsavel-eventos-extremos/) 
 



30/09/2013 
 
A crise ambiental e a crise do jornalismo 
 
por Roberto Villar Belmonte* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/jornalismoambiental.jpg 

 
As faculdades de jornalismo devem capacitar os jornalistas para que sejam capazes de abordar os temas 
ambientais além do senso comum e de maneira transversal, em qualquer editoria, não apenas nas seções 
de meio ambiente. A opinião é do presidente da Federação de Jornalistas da América Latina e do Caribe 
(Fepalc), Celso Augusto Schröder, 60 anos, que também é vice-presidente da Federação Internacional de 
Jornalistas (IFJ, na sigla em inglês) e presidente reeleito da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). 
 
Nesta entrevista exclusiva concedida em Lima, capital do Peru, na sexta-feira passada (27/09/13), Celso 
Schröder, que reside em Porto Alegre (RS), onde leciona jornalismo há 25 anos, na Famecos/PUCRS, fala 
também sobre a crise no jornalismo, que para ele é artificial. “O tempo do jornalismo não é e nem pode ser 
o mesmo tempo das redes sociais”, explica. Schröder trata ainda da volta da obrigatoriedade do diploma 
para o exercício da profissão noBrasil e defende a importância de um marco regulatório para as 
comunicações. 
Seguindo o posicionamento da Fenaj, que no ano passado realizou um congresso nacional sobre a temática 
ambiental, a Fepalc promoveu em Lima, nos dias 26 e 27 de setembro, o seminário Crisis Ambiental: Los 
Desafíos del Cambio Climático para los Periodistas y sus Sindicatos, com patrocínio da Fundação Friedrich 
Ebert Stiftung, ligada a social democracia alemã, com apoio da IFJ e da Associación Nacional de 
Periodistas del Perú (ANP). Em 2014, Lima será sede de mais uma Cúpula do Clima (COP 20). 
 



 
Celso Schröder encerra seminário em Lima sobre mudança do clima que reuniu dirigentes sindicais 
e jornalistas do Peru, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil e República Dominicana 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/Celso.jpg 
 
Blog do Villar: Qual foi a principal constatação do  seminário da Federação de Jornalistas da América 
Latina e do Caribe (Fepalc) sobre os desafios da mu dança do clima para os jornalistas e os seus 
sindicatos?  
Celso Schröder:  A compreensão geral foi de que a mudança do clima é uma pauta importante e que não 
estamos fazendo bem a cobertura. Apesar da existência de jornalistas especializados em meio ambiente. 
Precisamos produzir uma ação conjunta compartilhada entre as organizações de jornalistas, sindicais e não 
sindicais, para produzir compreensão. É preciso tratar o tema com a complexidade que ele tem através de 
jornalistas especializados, sem cair na armadilha de simplificações desnecessárias, mas também introduzir 
o meio ambiente no jornalismo como um todo para que este tema possa ir além de um público especializado 
e já convencido e mobilizado, e chegar ao outro público, o que tem uma sintonia com o meio ambiente, mas 
que está imerso no senso comum. Inclusive neste senso comum que é disputado em declarações 
equivocadas do tipo “como está esquentando a terra se tem neve onde não costuma nevar?”. Neste público 
está o agricultor preocupado com a sua produção, que se não compreender o impacto da mudança do clima 
no seu dia-a-dia não vai se preocupar com o tema, ou o empresário que ainda acha que isto é uma 
bobagem e que, portanto, mudanças no modo de produzir são desnecessárias. Temos que trabalhar para 
que todos os jornalistas consigam tratar destas agendas transversais. 
 
Blog do Villar: Depois deste seminário da Fepalc, é  possível que os sindicatos de jornalistas da 
América Latina e do Caribe comecem a tratar mais do s temas ambientais?  
Celso Schröder:  Acredito que sim, pois esta preocupação não surge agora com o seminário da Fepalc, de 
certa maneira já está presente entre as entidades profissionais. No ano passado, por exemplo, o Congresso 
Nacional de Jornalistas realizado pela Fenaj em Rio Branco (AC) foi pautado pela temática ambiental. É um 
tema que os jornalistas inauguraram nos anos 70. E ao longo do tempo houve uma amortização. Os 
interesses contrários vão produzindo anticorpos e produzem uma espécie de senso comum. E mesmo os 
jornalistas preocupados com o tema ambiental reduzem sua ação a um nível pessoal, separando lixo, 
economizando água, com uma adesão ideológica à causa, mas sem uma ação concreta no jornalismo. 
Acho que agora conseguimos construir uma tese que vai incidir de tal maneira que possamos incluir o tema 
ambiental nas demais editorias. Não será de uma hora para outra esta mudança de mentalidade, mas a 
Fenaj e a Fepalc querem contribuir com isso. 
“E mesmo os jornalistas preocupados com o tema ambiental reduzem sua ação a um nível pessoal, 
separando lixo, economizando água, com uma adesão ideológica à causa, mas sem uma ação concreta no 
jornalismo”. 
 
Blog do Villar: A fragmentação e a superficialidade  do noticiário ambiental apareceram em vários 
grupos de trabalho durante o seminário da Fepalc e entre as causas apontadas está a ausência do 
tema ambiental nos cursos de graduação de jornalism o. Com a reestruturação que será feita nas 
faculdades de jornalismo no Brasil devido às novas Diretrizes Curriculares  
Nacionais (http://www.fnpj.org.br/noticia/fnpj-destaca-aprovacao-das-diretrizes-curriculares-em-jornalismo-
856) em Jornalismo homologadas recentemente pelo MEC é possível que a temática ambiental passe 



a fazer parte da formação dos jornalistas de modo q ue ele saia da faculdade entendendo o tema de 
forma transversal?  
Celso Schröder:  Eu não tenho dúvida. Se já constituímos cultura para acolher o ensino de um jornalismo 
esportivo, de um jornalismo econômico, de uma assessoria de imprensa na graduação, em relação ao meio 
ambiente é uma obrigação. Jornalistas que serão especializados em meio ambiente não pararão de estudar 
nunca, farão mestrado e doutorado sempre pautados por esta preocupação. E produzirão um conhecimento 
mais sofisticado e terão capacidade de extrair dos especialistas informações mais complexas. Mas isso não 
é suficiente. Acho que assim como todo jornalista deve saber diagramar uma página, fazer uma matéria 
para o rádio, enfim, dominar coisas práticas do jornalismo, e assim como tem que saber teorias do 
jornalismo, teorias da comunicação, noções básicas de legislação, noções profundas de ética, precisa 
também saber e estar treinado para encontrar fontes capazes de problematizar as questões ambientais. 
 
Blog do Villar: Este conhecimento básico que caberi a aos cursos de graduação seria ensinar os 
alunos a como se movimentar nos principais temas am bientais?  
Celso Schröder:  Sim, e isto está além do senso comum. O que seria um senso comum em mudança do 
clima? Atribuir a este problema uma dimensão relativa que ele não tem em função da gravidade dos fatos. 
Temos que nos mover dentro do debate do meio ambiente, obviamente crítico, com características que o 
jornalista tem que ter, de investigar, de duvidar, de questionar, mas acima do senso comum constituído 
sobre as questões ambientais. Este senso comum não é homogêneo, mas me parece que seu resultado é 
uma passividade frente à crise. Se isso é permitido para um cidadão, para um jornalista o senso comum é 
inadmissível. Sair da universidade com a compreensão que estamos imersos em uma crise, e que, portanto, 
temos que nos mover imersos nesta crise, e não por fora. Vejo em alunos e até em jornalistas uma certa 
resistência irônica e cínica, que é muito própria do jornalismo, e que às vezes é salutar, é boa, faz parte de 
um certo distanciamento que estabelecemos com os assuntos, mas na questão ambiental este cinismo esta 
a serviço de interesses muito claros, muito ativos e potentes. Isto é possível minimizar em um curso de 
graduação. 
 
Blog do Villar: Um jornalista mais capacitado para lidar com a crise ambiental no curso de 
graduação ajuda a superar a crise atual do jornalis mo?  
Celso Schröder:  Esta postura que ajudaria ao jornalista a ter um conhecimento sobre meio ambiente com 
um grau de razoabilidade suficiente para que ele possa transitar nesta área sem ser um especialista, mas 
produzindo um olhar crítico sobre qualquer matéria, ajudaria também aos jornalistas, a universidade e a 
sociedade a recolocar o jornalismo na dimensão que ele precisa ter. Passa por uma crise que a meu ver é 
artificial na medida em que não é do jornalismo, é do mau jornalismo. Um jornalismo que se torna obsoleto e 
desnecessário quando se confunde com os conteúdos produzidos em uma rede que não tem qualificação, 
cuja única vantagem que tem é de ser muitos e rápida. Isto significa o fim da mediação. Para ter uma 
informação todos temos que fazer, todos temos que ler. Temos que passar 24 horas circulando em uma 
rede. Isto é impossível, inadequado e indesejável. 
Eu espero que os marceneiros continuem trabalhando, que os padeiros continuem fazendo pão, que a 
sociedade continue fazendo os seus afazeres e que alguns profissionais, que viverão disso, farão estas 
atividades. Imaginar que para eu ter informação todos tenhamos que produzir e todos tenhamos que 
consumir isso o tempo todo seria o colapso da humanidade. Então isso não é possível que aconteça, mas 
esta ideia da crise está interiorizada, inclusive por muitos jornalistas, na academia e nas organizações dos 
jornalistas. Muitas vezes se percebe um discurso que aponta para a necessidade de um novo jornalismo, a 
tal ponto novo que não é mais jornalismo, é uma outra coisa, fruto de uma ansiedade e de uma angustia, 
em uma disputa impossível de ser realizada de jornalistas disputando velocidade com as redes. Nós 
perderemos sempre. E temos que perder. 
O jornalismo tem uma velocidade tal que exige tempo para se fazer apuração, para se escrever bem, para 
uma boa foto, um bom programa de televisão, um bom programa de rádio, este tempo é o tempo do 
jornalismo. O outro tempo é o tempo da conversa. As redes reproduzem com as suas virtudes e os seus 
defeitos o boteco. Aquilo que se realizou nos cafés da Europa que configurou o que (Jürgen) Habermas 
chamou de Esfera Pública é o que está acontecendo agora em uma esfera eletrônica. Com uma velocidade 
muito maior, mas com todas as suas características de injúria, difamação, calúnia… 
 
Blog do Villar: Com um porém, os cafés aos quais o Habermas se refere só eram frequentados por 
homens cultos…  
Celso Schröder:  É verdade… A crítica produzida que configurou a opinião pública oriunda desta esfera era 
de homens esclarecidos que produziam um olhar sobre o Estado. Há uma certa diferença, tens razão. 
Estamos em um boteco mais desqualificado. Mas com tanta gente que de alguma maneira se produz os 
cafés daquele período, com todas as suas características de imprecisão, de interesses entremeados, de 
mentiras, de verdades, de calúnias, de difamações, de generosidades, de infâmias. 
 
Blog do Villar: Já que estamos falando em crise do jornalismo, qual o teu conceito de jornalismo?  



Celso Schröder?  O jornalismo é uma mediação, é um relato que a sociedade precisa. Eu sempre digo que 
não foram os jornalistas e nem as empresas jornalísticas que inventaram o jornalismo. Quem inventou o 
jornalismo foi a sociedade, que precisou, em algum momento, o aval, validou, atribuiu a algumas pessoas 
esta tarefa de contar as coisas que os outros não viram. E para contar estas coisas que os outros não viram 
eu tenho que ter um contrato com estas pessoas para quem eu vou contar que eu estou dizendo a verdade. 
Este contrato é a base da profissão. 
 
Blog do Villar: Um contrato tácito?  
Celso Schröder:  Sim, um contrato tácito. Por isso que nossa profissão é a única deontologicamente 
estruturada. É a única profissão que existe a partir de um compromisso moral. De um médico eu espero que 
ele diga à verdade secundariamente, o que eu espero é que ele acerte o diagnóstico, que ele me cure. O 
médico mentir ou não mentir, embora seja imoral, é irrelevante na relação que eu estabeleço com ele. Ele 
precisa me curar. Um engenheiro precisa fazer um bom cálculo estrutural. O que o jornalista precisa é dizer 
a verdade. Nossa profissão tem este elemento tácito, este contrato social indispensável. A não ser que nós 
imaginássemos que todas as pessoas estão dizendo a verdade quando entram na rede. Conversando com 
o Antônio Martins, criador do Le Monde Diplomatique Brasil, ele muito racionalmente e honestamente me 
dizia que o nosso papel hoje é outro, não é mais informar, mas sim o de fazer as análises profundas porque 
o relato está dado o tempo todo. E me deu um exemplo. Se há um cavalo na estrada, alguém vai nos avisar. 
Então caberá ao jornalista interpretar e descobrir por que o cavalo está lá, se é bom ou se não é. 
 
Blog do Villar: Mas interpretar sempre foi a função  do jornalista.  
Celso Schröder:  Sim, mas eu disse para ele que antes de interpretar eu perguntaria se o cavalo está 
realmente lá. Quem me disse que o cavalo está lá? É prerrogativa da audiência me garantir que o cavalo 
está lá? Alguém pode dizer que o cavalo está lá porque não quer que eu passe por lá. Esta é a primeira 
aula de jornalismo: as fontes tem interesses. Tem interesses privados, porque são entes privados, e cabe 
ao jornalista transformá-la em dimensão pública. Ou seja, nós vamos checar se o cavalo está lá. Antes 
mesmo da interpretação, que me parece que é prerrogativa do jornalista, o simples relato sobre “o cavalo 
está lá” exige um compromisso ético que está assentado na verdade. 
O jornalismo é uma profissão indispensável e nada indica que ela será substituída. Pelo contrário. Em um 
mundo cada vez mais embebido, como diria o (Ignacio) Ramonet, num grau de iluminação, para usar uma 
metáfora do iluminismo, de uma exposição de informações que mais obscurece do que ilumina, mais brilha 
e me atrapalha a visão do que me permite ver, são necessários mediadores, em todos os níveis, inclusive 
na área da ciência. Na área do dado comum, da informação singular, eles serão fundamentais. Os 
jornalistas, apesar de uma certa confusão, inclusive entre os próprios jornalistas em relação ao seu papel, 
eu não tenho dúvida de que estão e estarão valorizados. Os jornalistas serão valorizados e o jornalismo 
será valorizado. Seja onde estiver, inclusive nas plataformas eletrônicas. 
É impressionante como se confunde as plataformas eletrônicas com os conteúdos produzidos. É engraçado 
que não se fazia isso com o papel. Ninguém confunde uma folha de jornal com o jornalismo. Mas neste 
caso a dimensão de redução da informação a impulsos elétricos digitalizados confundiu. E nós ficamos 
aparvalhados. Numa sensação de que o que estamos fazendo é a mesma coisa do que os outros estão 
fazendo simplesmente transmitindo dados. Eu contar coisas, eu ter opinião, isso são dados. O que vai 
transformar isso em jornalismo é eu transformar isso em comunicação. É a interpretação, é a capacidade 
que eu tenho de checar, de contrapor posições e permitir que o leitor, telespectador, ouvinte, seja lá quem 
for, tenha possibilidade de constituir sua opinião a partir deste trabalho, sem reduzir isso a minha opinião. 
Que é uma outra armadilha que o jornalismo entrou, espero que de uma maneira não irreversível. O próprio 
Habermas já havia anunciado isso, que é uma espécie de refeudalização. 
 
Blog do Villar: Como assim refeudalização?  
Celso Schröder:  Todos nós de novo, ao invés de falarmos para o grande público, falamos para os nossos, 
para as nossas tribos. Portanto voltando a uma situação anterior. Por isso o Dominique Volton (no livro 
Informar não é Comunicar) elogia o grande público. A sociedade contemporânea precisa compartilhar 
dados, não apenas dados importantes, mas também o jogo de futebol. Na segunda-feira o Brasil precisa 
discutir o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro e o do Inter e do Grêmio em Porto Alegre. E faz isso a partir 
de quê? De informações compartilhadas massivamente pela comunicação social. Não apenas através das 
falas da televisão fechada e de grupos. É preciso, ao lado dos espaços privados e destas especializações 
que são inerentes das tecnologias pontuais, precisamos a difusão desta informação genérica que nos 
permite a conversa, a comunicação, a convivência e a sociabilidade. 
 
Blog do Villar: Qual a expectativa da Fenaj em rela ção à volta da obrigatoriedade do diploma de 
jornalismo no Brasil?  
Celso Schröder:  Estou muito otimista. Tivemos uma vitória espetacular no Senado fruto de uma percepção 
que a opinião pública brasileira imediatamente teve ao ser decretado o final do diploma pela decisão de 
Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. O seu voto foi tão arrogante e obscurantista que inclusive 



jornalistas como o (Alberto) Dines contrários ao diploma reconhecem naquela ação elementos 
obscurantistas anti-civilizatórios. A prova que a sociedade reagiu é que o parlamento brasileiro, o Senado 
brasileiro, que não é o lugar mais progressista da política brasileira, endossa esta tese e em cinco meses a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC do Diploma) estava pronta para ser votada. Em dois anos 
votamos a PEC (33/2009) com uma vitória estrondosa, com 67 votos dos 81 senadores. O que demonstrou 
um certo consenso constituído. É inadmissível pras pessoas imaginarem que ao retirar um diploma 
universitário de uma profissão há uma melhora desta profissão. Nós vencemos no Senado e venceremos na 
Câmara dos Deputados. 
 
Blog do Villar: Ainda este ano?  
Celso Schröder:  Espero que sim. Se ficar para o ano que vem ficará mais difícil em função das eleições. A 
minha expectativa é que agora consigamos fazer este debate. Ficamos um pouco temerosos que colasse o 
debate do chamado Mensalão, com as questões do Marco Regulatório (das Comunicações), que entram no 
debate da democratização da comunicação. Afastamos um pouco porque é uma outra coisa, nosso diploma 
nada tem a ver com este debate. Embora estejamos fazendo este debate em uma outra frente de ação. 
Este princípio da obrigatoriedade do diploma debatido aqui hoje é uma referência internacional. Atualmente 
este debate é compreendido e reivindicado por países que não tem esta tradição. Nossos companheiros 
sindicalistas da Inglaterra, por exemplo, que é um país de tradição liberal no tratamento desta questão, já se 
movimentam para uma situação parecida, principalmente depois da crise do (Rupert) Murdoch, 
demonstrando que esta profissão precisa ser resguardada e qualificada, e precisa ser garantido ao público 
que nós estamos fornecendo os melhores profissionais. 
Luta pela democratização dos meios de comunicação  
“Após os movimentos de junho, é muito forte a ideia, que nós tentamos evitar ao longo destes anos, de que 
democratizar a comunicação no Brasil seria construir uma Rede Globo de sinal contrário. Seria um equívoco 
imaginar que simplesmente ao pulverizar e garantir diversidade de vozes estas vozes seriam democráticas”. 
 
Blog do Villar: E como está a luta pela democratiza ção dos meios de comunicação?  
Celso Schröder:  Estamos em um período difícil, depois de um movimento inédito no mundo, diferente do 
que a Argentina e a Venezuela fizeram, que foi realizar a Confecom (Conferência Nacional de 
Comunicação), fruto da compreensão que este tema era tão difícil e tão aprisionado e sequestrado pelas 
empresas de comunicação, que se negam a debater qualquer tipo de regulação, que nós precisávamos 
constituir acordos para conseguir produzir uma lei que fosse efetivamente cumprida e respeitada por todos, 
inclusive e principalmente pelos meios de comunicação. Foram mais de 200 conferências pelo país, 
municipais e estaduais, uma conferência nacional com dois mil representantes de todo o Brasil. Embora a 
Rede Globo e seus aliados tenham sabotado e saído no meio da conferência, a Bandeirantes permaneceu 
com a Rede TV, assim como as empresas de telefonia, que estão entrando neste negócio e estavam lá, 
legitimando o processo. E o governo brasileiro, em que pese ter realizado este debate, em seguida, 
atemorizado e tímido, não produziu o marco relatório. 
Temos denunciado este imobilismo e aí nos separamos do FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação), que é inclusive um fórum criado por nós nos anos 90 fruto do trabalho do Daniel Herz que 
promoveu uma compreensão de que nós precisávamos democratizar o sistema de comunicação no Brasil. 
Saímos da coordenação e estamos disputando numa tensão com o FNDC na medida em que o Fórum, no 
nosso entendimento, está capitulando para a tese governista. Ou seja, está sintonizado exageradamente 
com as não-políticas públicas do governo e produzindo uma emenda popular de comunicação. No nosso 
entendimento, isto desvia a atenção e o foco, que deveria ser o governo federal, passando a 
responsabilidade para o Congresso Nacional. Dá uma trégua de governabilidade para o governo Dilma para 
as próximas eleições, que eu espero que consigamos produzir um governo democrático e popular no país, 
mas que não é nossa responsabilidade neste momento dar conta disso. Precisamos exigir do governo um 
marco regulatório. 
E também começa uma disputa muito preocupante que reduz democratização à posse dos meios. Após os 
movimentos de junho, é muito forte a ideia, que nós tentamos evitar ao longo destes anos, de que 
democratizar a comunicação no Brasil seria construir uma Rede Globo de sinal contrário. Seria um equívoco 
imaginar que simplesmente ao pulverizar e garantir diversidade de vozes estas vozes seriam democráticas. 
O que nós precisamos garantir é que quem exerça esse serviço tenha a obrigação de garantir a diversidade 
das vozes. De novo estamos apostando na mediação. Não é a quantidade simplesmente de veículos e de 
vozes que garantem que estas vozes sejam democráticas. 
 
Blog do Villar: Por que a luta pela democratização dos meios de comunicação é sempre confundida 
com tentativa de censurar o jornalismo?  
Celso Schröder:  É porque os meios de comunicação no Brasil tem o mundo que pediram a Deus. É um 
dos países mais desregulamentados. Quando redemocratizamos o país, produzimos uma Constituição 
bastante boa em vários aspectos, inclusive meio ambiente. Mas na comunicação fomos derrotados. Aliás, 
foi o único capítulo que nós não conseguimos acordo dentro da comissão que o tratou, de Ciência e 



Tecnologia. Foi negociado no Plenário pelo então deputado federal Antônio Britto, que reproduziu interesses 
da Rede Globo naquele momento. Temos uma herança autoritária no sistema de comunicação do Brasil. É 
muito cômodo para as grandes redes brasileiras a não regulamentação porque reproduz os privilégios que 
tiveram ao longo destes anos. 
 
Blog do Villar: Quais privilégios?  
Celso Schröder:  Por exemplo, a propriedade cruzada. Eu sempre digo que se aplicássemos o modelo dos 
Estados Unidos no Brasil nós faríamos uma revolução. Repito, o modelo norte-americano, não o argentino, 
não o chavista, não o da Coréia do Norte, nem o da China comunista. Se aplicássemos aqui o modelo dos 
EUA, quem tem rádio não poderia ter jornal nem televisão. Este impedimento da propriedade cruzada, que é 
básico para um sistema de concorrência capitalista inclusive, democrático, no Brasil não existe. Temos uma 
verticalização e uma concentração inédita no mundo e é óbvio que estes privilégios tendem a se manter. 
Propaganda, por exemplo, nem um dos seus itens está regulamentado. Impedimento de propaganda de 
tabaco e álcool para crianças, estas coisas todas que em qualquer país do mundo está regulado, aqui não 
está. 
 
Blog do Villar: A justificativa é a existência da a uto-regulação.  
Celso Schröder:  O auto-regulado teria que ser regulado por lei. A auto-regulação é interessante. Antes que 
a lei se aplique a mim eu me regulo. Se eu não me regular, alguém me regula. É igual ao trânsito. Eu sei 
que eu não posso passar dos 60 km/h. Se eu passar, serei multado. 
“Acho que neste momento precisamos juntar forças para fazer a grande defesa do jornalismo. A democracia 
precisa mais do que nunca de um jornalismo atuante e responsável”. 
 
Blog do Villar: Como a Fenaj responde ao argumento de que o objetivo de todo este debate é 
simplesmente censurar a imprensa?  
Celso Schröder:  Eu sempre digo que basta olhar os editoriais e os tapes de 1º de abril de 1964 que nós 
vamos ver quem quer censurar quem. Esta acusação tem um viés quase ingênuo de tratar um tema e faz 
uma inversão que aposta no desconhecimento e na ignorância. A Fenaj quer, na verdade, é atribuir ao 
sistema de comunicação brasileiro a dimensão democrática. Que significa garantir concorrência, e, portanto, 
diversidade de propriedade, garantir que quem tem a propriedade precisa dar guarida a todos os temas 
relevantes de interesse público do país, significa que independente da posição religiosa desta ou daquela 
organização, dos credos econômicos, das simpatias políticas, eu preciso garantir o trânsito da informação. 
Censura é jornalistas serem impedidos de fazer cobertura econômica de determinados assuntos se os 
atores não pagam para estar no jornal. Ou jornalistas que cobrem política serem constrangidos de fazer 
este ou aquele tipo de abordagem porque os candidatos ou políticos aos quais eles estão se referindo são 
simpáticos ou não ao dono do jornal. Isto sim é inibir as atividades jornalísticas. O jornalismo não é fruto do 
negócio do jornalismo, é fruto do trabalho do jornalista. Jornalistas terem que fazer 12 pautas por dia, não 
terem carro para trabalhar, terem que disputar telefone na redação, isto sim são elementos cerceadores do 
jornalismo. 
 
Acho que neste momento precisamos juntar forças para fazer a grande defesa do jornalismo. A democracia 
precisa mais do que nunca de um jornalismo atuante e responsável, que investigue, cheque fontes, que 
compreenda os interesses que estão envolvidos, que traga informações de primeira linha, não um 
jornalismo de dossiês, que reproduz os interesses das fontes. Este é o jornalismo que nós todos temos que 
defender. Toda a sociedade sairia ganhando com isso. 
 
* Roberto Villar Belmonte é jornalista e escreve sobre temas ambientais como repórter freelance para o 
jornal Extra Classe do Sinpro/RS desde 2005. O autor participou do III Fórum Internacional de Mídia, “Meio 
Ambiente, Caminho de Paz”, a convite da Associação Cultural Greenaccord. 
** Publicado originalmente no Blog do Villar(http://villar21.wordpress.com/2013/09/29/a-crise-ambiental-e-a-
crise-do-jornalismo-2/). 
 
Fonte:  Blog do Villar/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/crise-ambiental-crise-jornalismo/) 
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08/10/2013 
 
Brasil já polui como país rico; frota de veículos e xplica resultado 
 
Um dos autores de estudo da ONU criticou que muitas famílias "três carros como símbolo de progresso" 
 

 
O aumento da frota de veículos no Brasil é um dos principais fatores 
para a poluição, segundo pesquisador da ONU 

Foto:  Luiz Claudio Barbosa/Futura Press 
Fonte:  http://p1-

cdn.trrsf.com/image/fget/cf/407/305/images.terra.com/2013/10/04/congestionamentospluizclaudiobarbosafut.
jpg 

 
O Brasil já polui na mesma proporção dos países desenvolvidos, explicou nesta terça-feira um dos autores 
do Quinto Relatório de Avaliação do Grupo Intergovernamental de Analistas sobre a Mudança Climática das 
Nações Unidas (IPCC), José Marengo, que lamentou que a "agenda ambiental esteja em segundo plano". 
 
Em entrevista coletiva no centro de informação das Nações Unidas no Rio de Janediro, Marengo, que 
comentou o relatório, afirmou que há "famílias que têm três carros como símbolo de progresso". 
 
No Brasil, a maior causa da emissão de dióxido de carbono (CO2) é a queima de combustível, que é 
explicada principalmente pelo aumento muito significativo da frota de veículos nos últimos anos. 
 
Marengo reivindicou a necessidade de uma "mudança no modo de vida dos países desenvolvidos", embora 
tenha reconhecido a dificuldade que Índia, China ou mesmo o Brasil têm em compreender isso, já que 
"entenderiam como uma estratégia dos Estados Unidos e Europa para frear o progresso". 
 
O especialista em ecologia se mostrou "pouco otimista" a conseguir que os Estados se comprometam em 
matéria ambiental na 19ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudança Climática 
(COP19), que será realizada em Varsóvia em novembro. 
 
Nesse sentido, Marengo lamentou as dificuldades para chegar a acordos sobre o meio ambiente em um 
contexto de crise econômica generalizada, já que é dada "menos importância à agenda ambiental". 
 
O último relatório do IPCC recolhe, entre outros dados também preocupantes, que nas últimas três décadas 
foram registradas as temperaturas mais altas desde 1850, e destaca a responsabilidade do ser humano nas 
mudanças climáticas. 
 
EFE – Agencia EFE – Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 



Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/brasil-ja-polui-como-pais-rico-frota-de-
veiculos-explica-resultado,96f7c05a38591410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
 



14/10/2013 
 
Mudanças climáticas são tema de cooperação entre Br asil e Noruega 
 
por Luciene de Assis, do MMA 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/mudancasclimaticas.jpg 

 
Reunião bilateral incluirá também outros assuntos, como o desmatamento da Amazônia. 
 
Representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do governo da Noruega participam em Brasília, 
nos dias 14 e 15 deste mês, de reunião de cooperação bilateral para debater temas como mudanças 
climáticas e o Fundo Verde para o Clima, poluentes climáticos de curta duração e plataforma 
intergovernamental sobre biodiversidade e serviços de ecossistemas. Estarão também na pauta manejo 
ambientalmente saudável de substâncias químicas, poluentes orgânicos persistentes, especialmente, 
mercúrio Hg, avaliação de risco ambiental de agrotóxicos, regulamentos para a indústria do petróleo e 
questões relacionadas com as emergências ambientais. 
 
O evento é preparação para a reunião bilateral prevista para acontecer em Oslo, Noruega, no dia 28 deste 
mês, sobre a política brasileira de combate ao desmatamento e o Fundo Amazônia. Nos dois dias 
seguintes, a pauta inclui a redução de emissões decorrentes de desmatamento e degradação florestal 
(REDD+). De acordo com o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do MMA, Carlos 
Klink, a Política Nacional sobre Mudança do Clima é o principal marco legal sobre o assunto no país. O 
Brasil como compromisso voluntário ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas 
a reduzi-las entre 36,1% e 38,9% em comparação com as emissões projetadas para até 2020. 
 
Desmatamento  
Segundo Klink, com a redução do desmatamento na Amazônia, o Brasil já alcançou, em 2012, cerca de 
60% da meta prevista para 2020. “Como o governo norueguês é principal financiador do Fundo Amazônia, 
um dos instrumentos de suporte à política de mudança do clima, trata-se de um exemplo do tipo de relação 
que pode ser muito exitosa e é o que o Brasil gostaria de ver exponenciado na relação internacional como 
um todo sobre mudança do clima”, reforça o secretário. 
 
Participam também da reunião, pelo MMA, o diretor de Biodiversidade Marinha, Paulo Rogério Gonçalves; o 
diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Luciano de Meneses Evaristo; o diretor do Departamento de Políticas para o Combate ao 
Desmatamento na Amazônia, Franscico Oliveira; e, pelo governo da Noruega, a embaixadora Aud Marit 
Wiig; e a diretora geral do Departamento Internacional de Cooperação, Nina Ror. 
 
Os participantes deste debate bilateral preparam os temas para a Conferência das Partes 19 (COP 19), que 
acontecerá em Varsóvia, Polônia, em novembro, e para a Agenda de Desenvolvimento e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a ser levada à Conferência das Partes 21 (COP 21), a se realizar em Paris 
em 2015. Carlos Klink explica que, na COP 21, os países participantes adotarão um novo instrumento que 
vinculará as ações preventivas, dentro da convenção-quadro sobre mudança do clima. 
 
* Publicado originalmente no site Ministério do Meio Ambiente(http://www.mma.gov.br/informma/item/9698-
mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-s%C3%A3o-tema-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-entre-brasil-e-
noruega). 
 



Fonte:  Ministério do Meio Ambiente/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/mudancas-climaticas-sao-
tema-cooperacao-brasil-noruega/) 
 



22/10/2013 
 
Financiamento climático não avança em 2012 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/oxfaninterna.jpg 

 
Investimentos em energia renovável e em adaptação e mitigação às mudanças climáticas ficaram em US$ 
359 bilhões no ano passado, US$ 5 bilhões a menos do que a marca de 2011 
 
Apesar de parecer uma quantia gigantesca, os US$ 359 bilhões distribuídos em 2012 entre os diversos 
setores que ajudam a controlar as emissões de gases do efeito estufa ou a aumentar a resiliência das 
cidades para enfrentar eventos climáticos extremos ainda estão longe do que seria necessário para evitar 
as piores consequências das mudanças climáticas. Além disso, a quantia está abaixo dos US$ 364 bilhões 
de 2011 e é muito menor do que os subsídios dados aos combustíveis fósseis anualmente, US$ 523 
bilhões. 
 
“Investimentos climáticos estão acontecendo ao redor do mundo, mas estamos falhando ao não reunir a 
quantia suficiente para evitar os piores cenários”, afirmou Thomas C. Heller, diretor executivo do Climate 
Policy Initiative (CPI), que acaba de divulgar o relatório “The Global Landscape of Climate Finance 
2013(http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-
Finance-2013.pdf)”. 
 
Para se ter ideia de como ainda estamos longe do que seria necessário, segundo a Agência Internacional 
de Energia (AIE), apenas em energias renováveis deveriam ser investidos US$ 5 trilhões até 2020 para 
conseguir o corte suficiente nas emissões para manter a elevação das temperaturas em 2ºC. 
 
Do total do financiamento climático de 2012, apenas 38% foram originários de fontes públicas, US$ 135 
bilhões. Porém, o relatório aponta que os países pelo menos estão conseguindo incentivar os investimentos 
privados com mecanismos como linhas de crédito com baixos juros e apoio técnico. 
 
Assim, as fontes privadas somaram US$ 224 bilhões, ou 62%. Os principais investidores foram os 
desenvolvedores de projetos, US$ 102 bilhões, fabricantes e corporações, US$ 66 bilhões, e residências, 
US$ 33 bilhões. 
 
A geografia dos investimentos aparece bem equilibrada, com os países desenvolvidos investindo US$ 177 
bilhões e os em desenvolvimento, US$ 182 bilhões. A China é o grande fator do equilíbrio, tendo investido 
sozinha US$ 68 bilhões, quase o mesmo que toda a Europa, US$ 73 bilhões. Os Estados Unidos ficaram 
em US$ 27 bilhões, e a América Latina, em US$ 7 bilhões. 
 
Entretanto, o relatório destaca negativamente que 76% dos investimentos, US$ 275 bilhões, foram gastos 
domesticamente. Além disso, dos US$ 84 bilhões que fluíram entre nações, apenas 15% saíram de países 
ricos para as nações mais pobres. 
 
“Atualmente, o financiamento climático é um jogo doméstico. Isso implica que políticas nacionais ainda são 
o fator mais importante para a adaptação”, explicou Barbara Buchner, diretora do CPI. 
 
Fundo Climático Verde  
Os governos terão uma oportunidade para tentar aumentar o fluxo de recursos entre nações no próximo 
mês, durante a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de Varsóvia (COP 19), na Polônia. 



Em 2009, na COP 15, em Copenhague, os líderes mundiais concordaram em estabelecer o Fundo Climático 
Verde (GCF, em inglês) para distribuir US$ 100 bilhões ao ano em ajuda às nações mais vulneráveis. 
Porém, até hoje o fundo conseguiu arrecadar apenas US$ 7,5 milhões. 
 
Em uma palestra em Londres nesta segunda-feira (21), Christiana Figueres, secretária-executiva da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), destacou que mesmo os 
US$ 100 bilhões do GFC não são o total ideal. 
 
“Esse valor foi criado para agilizar as discussões e também para servir de guia para outros investimentos. O 
que precisamos é mobilizar US$ 1 trilhão ao ano. O GCF deve ser capitalizado para ajudar todos a 
enxergarem que os investimentos em tecnologias verdes são uma boa aposta. Se o fundo conseguir 
cumprir essa função, teremos sido bem sucedidos”, disse Figueres. 
 
A secretária-executiva também destacou que uma questão que deve ganhar força nesta COP será a dos 
países buscando compensações por impactos climáticos, principalmente os pequenos Estados insulares. 
 
“Precisamos olhar com mais seriedade os pedidos dessas nações. Estamos muito longe da quantia 
necessária para ajudar os mais vulneráveis e temos que acelerar a captação e a distribuição de recursos 
para isso”, concluiu. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/CPI-The-Flows-of-Climate-Finance.jpg 

 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735467). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/financiamento-climatico-nao-avanca-
2012/) 
 



22/10/2013 
 
Brasil quer ações imediatas de ricos para reduzir e missões, diz embaixador 
 
do UOL, em São Paulo 
 
O Brasil vai cobrar dos países ricos ações imediatas para reduzirem as emissões de gases do efeito estufa. 
A afirmação foi feita há pouco pelo embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho, que será um dos 
principais negociadores do País na 19ª Conferência das Partes de Mudanças Climáticas (COP 19), a ser 
realizada em Varsóvia (Polônia), em novembro. 
 
O embaixador participa de audiência pública sobre a COP 19 na Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara. Segundo Marcondes, há o que ele chama de "lacuna de ambição" por parte 
dos países desenvolvidos, o que gera uma espécie de imobilismo nas ações diante das mudanças 
climáticas. Já o Brasil, conforme o embaixador, é reconhecimento internacionalmente pelo protagonismo na 
redução dessas emissões, sobretudo devido à queda do desmatamento da Amazônia. 
 
Histórico 
Outra proposta que o país vai apresentar em Varsóvia é o desenvolvimento de uma tecnologia internacional 
pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) para medir o histórico de 
emissões de gases do efeito estufa de cada nação, a fim de dar mais clareza quanto à responsabilidade 
desses Estados. 
 
Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Alfredo Sirkis (PSB-RJ) afirmou que há um clima 
de pessimismo em relação à COP 19. Ele defendeu, no entanto, os esforços em busca de bons resultados. 
(Com Agência Câmara) 
 
Fonte:  UOL Notícias > Meio Ambiente(http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-
noticias/redacao/2013/10/22/brasil-quer-acoes-imediatas-de-ricos-para-reduzir-emissoes-diz-
embaixador.htm) 
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Especialistas debatem sobre mudanças climáticas no Rio 
 
40 especialistas de seis países discutem os temas prioritários que serão levados pelo Brasil à 19ª 
Conferência das Partes da Convenção 
 
por Alana Granda, da Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/) 
 

 
Emissões de gases efeito estufa:  redução das emissões de carbono para se atingir a meta da 
ONU de gases do efeito estufa é um dos temas discutidos 

Fonte:  http://exame1.abrilm.com.br/assets/images/2012/11/73555/size_590_emissoes-
usinas.jpg?1353344651 

 
Rio de Janeiro  – Quarenta especialistas de seis países discutem os temas prioritários que serão levados 
pelo Brasil à 19ª Conferência das Partes da Convenção - Quadro da Organização das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (http://www.exame.com.br/topicos/clima) (COP-19), que ocorrerá de 11 a 22 de 
novembro, em Varsóvia, na Polônia. 
 
Os especialistas estão reunidos, desde ontem (28), na Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) e participam da The Rio Climate Challenge: Rio Clima. 
 
O primeiro evento foi no ano passado, em paralelo à Conferência da ONU sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20), e visou a discutir as mudanças climáticas, que ficaram de fora da pauta oficial. 
 
O primeiro Rio Clima terminou com cinco recomendações que foram entregues à presidenta Dilma Rousseff 
e encaminhadas à COP-18. 
 
Segundo o conselheiro do Instituto OndAzul, André Esteves, um dos coordenadores da Rio Clima, a 
conferência deste ano tratou dessas cinco recomendações. “Como é que se desenvolvem ações para que 
essas recomendações do evento do ano passado possam se materializar a partir de agora”. 
 
As conclusões serão apresentadas, em Varsóvia, pelo presidente da Subcomissão Especial da COP-19, 
deputado federal Alfredo Sirkis (PSB-RJ). 



Na parte relativa à questão tributária, André Esteves informou que o debate é sobre como fazer um Produto 
Interno Bruto (PIB) – que é a soma de todos os bens e serviços fabricados no país – verde. O indicador 
mede o desenvolvimento sustentável dos países, englobando as três vertentes: econômica, social e 
ambiental. 
 
O PIB(http://www.exame.com.br/topicos/pib) sustentável inclui a fixação de prçeos para serviços ambientais 
prestados por ecossistemas. 
 
Outro tema que está sendo debatido diz respeito à redução das emissões de carbono para se atingir a meta 
da ONU de emissão de 450 ppm (partes por milhão) de gases do efeito estufa, com o objetivo de que o 
aumento da temperatura global não ultrapasse os 2 graus Celsius (ºC). 
 
“E também como pode ser feito um trabalho de desenvolvimento com base na sustentabilidade para que, 
efetivamente, a meta abaixo de 2ºC seja a perspectiva para os próximos anos”, reiterou Esteves. O fim dos 
subsídios ao carvão e ao petróleo também constam da pauta do encontro. 
 
Fonte:  EXAME.COM > Notícias > Meio Ambiente e Energia > Clima(http://exame.abril.com.br/meio-
ambiente-e-energia/noticias/especialistas-debatem-sobre-mudancas-climaticas-no-rio) 
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Posicionamento antes da COP 19 – Parte 1: Nações em  desenvolvimento 
 
por Sébastien Duyck, do Adopt a Negotiator 
 

 
Foto:  http://www.shutterstock.com/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/shutterstockefeitoestufa.jpg 
 
Análise da posição de países e coalizões sobre o acordo climático global de 2015 atualmente em 
negociação nas conferências das Nações Unidas. 
 
Ao longo dos últimos meses, países e coalizões compartilharam suas expectativas sobre os resultados das 
negociações para alcançar um novo acordo climático das Nações Unidas até 2015, que deve ser adotado 
em Paris. Estas submissões escritas tem um papel especialmente particular no processo de negociações 
devido à ausência de uma sessão adicional de discussões entre o encontro realizado em junho e a 
Conferencia de Varsóvia, em novembro. Neste contexto, as submissões oferecem um bom panorama dos 
rachas que podem ser esperados entre os posicionamentos dos países na próxima conferência. 
 
A data da submissão dos compromissos nacionais, o papel da revisão dos compromissos internacionais, o 
grau de diferenciação entre os países e o nível das obrigações incluídas no acordo de 2015 são talvez os 
quatro pontos de desentendimento mais importantes, indicando que as discussões serão difíceis até chegar 
em Paris. 
 
Parte 1: Países em desenvolvimento  
Os caminhos do BASIC até o acordo de 2015  
As submissões de Brasil, Índia e África do Sul fornecem talvez as lições mais interessantes desta analises, 
já que enfatizam três conjuntos de prioridades dentre os membros do BASIC – incluindo algumas 
divergências marcantes de pontos de vista (até 22 de outubro, a China não havia apresentado submissão 
escrita). 
 
Índia: obrigações e conformidade diferenciadas  
Relembrando a sua posição anterior sobre a questão, a Índia enfatizou a sua forte expectativa que as 
negociações respeitem a estrutura atual da convenção e seus anexos. Portanto, os países devem continuar 
divididos em duas categorias com base nos anexos à convenção. O país alerta que qualquer tentativa de 
categorizar os países de forma diferente do que foi feito em 1992 seria uma violação das negociações. 
A submissão indiana também ressalta que o processo para o acordo climático de 2015 deve lidar com todos 
os quatro pilares da convenção (mitigação, mas também adaptação, e apoio financeiro e tecnológico), além 
da capacitação. 
Em termos de conformidade, a Índia solicita um mecanismo baseado no Protocolo de Quioto que garantiria 
o respeito pelos países do Anexo I às suas obrigações, sendo que elas seriam baseadas na ciência. Para 
países não incluídos no Anexo I (em desenvolvimento e emergentes), a sugestão é apenas para incentivar 
positivamente a melhoria da conformidade. 



Brasil: reavaliando a responsabilidade histórica e lançando debates nacionais  
O Brasil também argumenta pela diferenciação baseada nos anexos da convenção, indicando uma 
distinção legal entre os compromissos de ambos os grupos. Segundo o país, a forma do novo acordo deve 
garantir: ambição, efetividade, equidade e flexibilidade. A submissão tem duas propostas principais. 
Primeiramente, o país sugere que as emissões históricas cumulativas devem ter um papel importante na 
definição das responsabilidades de mitigação. O Brasil defende que as emissões desde 1850 devem ser 
consideradas na avaliação e pede pela adoção de um processo de curto prazo que deve incluir o IPCC. O 
processo permitiria que os países apresentassem avaliações simplificadas das suas emissões históricas 
durante o encontro climático da ONU organizado por Ban Ki-moon em setembro de 2014. 
Um segundo passo seria a organização de debates nacionais – iniciando após a conferência de Varsóvia – 
para discutir domesticamente os compromissos de cada país no acordo de 2015. O país argumenta que 
apenas tais debates nacionais podem dar força aos governos para se comprometer em Paris. 
 
África do Sul: um protocolo legalmente compulsório para todos  
A posição articulada pela África do Sul no seu documento de setembro é bem diferente dos aliados do 
BASIC. O país é bem explicito em relação a sua ambição de ver como resultado das atuais negociações a 
adoção do novo protocolo (uma opção que a Índia tem se oposto veementemente) e sobre a necessidade 
de que todas as partes aceitem compromissos compulsórios. Estas obrigações incluiriam metas de corte 
nas emissões para toda a economia nos países industrializados e reduções relativas para as nações em 
desenvolvimento. Estes compromissos seriam registrados no novo acordo com base em períodos 
sucessivos e acompanhados de mecanismos de conformidade (portanto, seguindo uma abordagem similar 
ao Protocolo de Quioto). 
A África do Sul também propõe um processo passo a passo de definição de metas para cada país. No 
próximo ano, as nações fariam propostas iniciais, seguidas por metas quantificadas em 2015. 
A conferência de Paris revisaria estas metas e indicaria ajustes baseados em uma Estrutura de Referência 
em Equidade e nos resultados da revisão realizada em 2013-2015 da meta global. 
As metas atualizadas seriam então subscritas no acordo climático em 2017. 
 
Grupo africano: um resultado equilibrado baseado no  principio da convenção  
A proposta sul africana também diverge de vários elementos da submissão do Grupo africano. Esse 
documento constitui um misto de propostas top-down e botton-up (de cima para baixo e de baixo para cima, 
respectivamente). 
O grupo defende a adoção de novas metas globais, não apenas para a limitação do aumento nas 
temperaturas, mas também para o corte nas emissões, adaptação e apoio financiamento e tecnológico. Eles 
solicitam uma revisão da adequabilidade dos compromissos nacionais de todos os países com base em 
uma estrutura de referência que incluiria elementos científicos e de equidade (como os princípios da 
convenção relacionados a responsabilidade histórica, capacidade e necessidade de desenvolvimento). 
Porém, o grupo sugere apenas um mecanismo de conformidade facilitador para os países industrializados 
(ou, aqueles contidos no Anexo I), se referindo aos elementos fracos do Plano de Ação de Bali ao invés de 
ferramentas mais robustas e focadas na execução fornecidas pelo Protocolo de Quioto. O grupo também 
sugere que consultas nacionais, definindo os compromissos de cada país, começariam apenas no inverno 
de 2014, com a revisão científica e baseada na equidade iniciando após 2015. 
 
Grupo de países em desenvolvimento com pensamento a linhado (LMDCs, em inglês): reafirmando 
os princípios da convenção e o papel dos anexos de 1992 
Avançando a partir de submissões anteriores, este grupo (composto por Bolívia, China, Cuba, Equador, 
Egito, Índia, Mali, Malásia, Nicarágua, Filipinas, Arábia Saudita, Tailândia e Venezuela) enfatiza 
principalmente a sua oposição a qualquer desvio da atual diferenciação de países (Anexo I e não Anexo I), 
reafirmando seus compromissos com o respeito aos princípios da convenção. Os LMDCs sugerem que 
apenas tal abordagem pode chegar a uma situação em que todos ganham, garantindo benefícios às 
pessoas, clima e desenvolvimento. 
Em relação aos compromissos de mitigação, a submissão pede pela adoção de metas abrangendo toda a 
economia para os países do Anexo I – objetivando minimizar os impactos adversos de tais políticas sobre 
outras nações. Os países que não estão no Anexo I participariam através da implementação das Ações 
Nacionais de Mitigação Apropriada (NAMAs) com o apoio de países do Anexo 2. 
Os LMDCs também enfatizam a importância do equilíbrio entre os fluxos de trabalho (curto prazo e ambição 
pós 2020) e os diferentes elementos dentro de cada uma destas discussões, ressaltando a obrigação dos 
países industrializados (Anexo 2) de apoia-los financeira e tecnologicamente (incluindo através da remoção 
de barreiras à Propriedade Intelectual). 
 
Países Menos Desenvolvidos: um resultado ambicioso lidando com a ausência de conformidade  
A submissão deste grupo (veja a lista do 48 países(http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least Developed 
Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx)) contem vários elementos interessantes. 



Primeiramente, é a única coalizão que se refere a importância de melhorar a ambição da meta global, 
limitando o aumento da temperatura a 1,5º C. Os menos desenvolvidos pedem pela adoção de um protocolo 
compulsório garantindo o respeito a regras básicas que seriam acordadas coletivamente e com base na 
ciência mais recente. A coalizão forneceu a única submissão que se refere à vulnerabilidade do regime 
global a um país que resolva agir por conta própria. Assim, o documento pede pela elaboração de regras, 
incluindo a relação com países que não façam parte do acordo (um assunto que atualmente é um tabu nas 
negociações). 
Em relação aos compromissos de mitigação, eles sugerem flexibilidade para os países em 
desenvolvimento, permitindo a consideração das circunstâncias nacionais. 
 
Leia a parte 2(http://envolverde.com.br/noticias/posicionamento-cop-19-2-paises-industrializados/). 
 
* Traduzido por Fernanda B. Müller. 
** Publicado originalmente no Adopt a Negotiator e retirado do site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735506). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/posicionamento-cop-19-1-nacoes-
desenvolvimento/) 
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Posicionamento antes da COP 19 – Parte 2: Países in dustrializados 
 
por Sébastien Duyck, do Adopt a Negotiator 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/the-united-states-capitol-is-f.jpg 

 
Essa é a segunda parte de uma análise da posição de países e coalizões sobre o acordo climático global de 
2015 atualmente em negociação nas conferências climáticas da ONU. As análises abaixo são baseadas em 
observações fornecidas por países anteriormente à conferência climática de Varsóvia. 
 
Essa segunda seção fornece análises curtas das posições dos países industrializados. 
 
EUA: uma “corrida ao topo” sem meta  
A posição dos Estados Unidos baseia-se na proposta de uma “corrida ao topo” fundamentada em 
promessas determinadas nacionalmente e na esperança de que as ações ambiciosas de alguns vão 
estimular outros. O texto reconhece que essa abordagem não fornece garantias de chegar ao nível de 
comprometimento exigido para atingir o objetivo comum, mas sugere que a pressão em última análise irá 
incentivar as partes a fazê-lo. 
O país pede que as negociações em curso cheguem a um acordo conciso em 2015, com alguns detalhes 
sobre as regras que permitam uma análise transparente das ações nacionais e uma mistura entre 
compromissos obrigatórios e aspiracionais. Compromissos de mitigação seriam registrados em um 
cronograma separado, depois de uma fase consultiva a começar em março de 2015. O documento lista a 
informação que deveria ser fornecida pelas partes a fim de permitir que os países comparem seus esforços. 
Finalmente, em relação ao papel do financiamento no cenário pós-2020, os EUA enfatizam a importância de 
redirecionar os fluxos de investimento e o papel que as finanças climáticas podem ter para fornecer 
incentivos positivos para que isso aconteça. 
 
UE: confiança como instigadora das ambições  
A posição da União Europeia (em nome de 34 países) enfatiza a necessidade de acelerar o processo de 
negociação. A UE pede pela adoção em 2015 de um protocolo ambicioso e juridicamente obrigatório com 
participação global e esclarecido pela ciência. O protocolo deve ser aplicável a todos com base em seu 
“quinhão” (definido pela UE como baseado na evolução das responsabilidades e capacidades). Também 
enfatiza sua expectativa de que as negociações resultem em um pacote abrangente que aborde não só a 
mitigação, mas também a adaptação, meios de implementação e transparência. 
Onde os EUA e outros países desenvolvidos veem flexibilidade e pragmatismo como um fator para 
ambição, a UE enfatiza confiança (através da implementação de um robusto sistema baseado em regras) 
como chave para chegar a ações de mitigação mais fortes. Portanto, pede pela adoção de uma estrutura de 
reporte e responsabilização juridicamente obrigatória baseada no Protocolo de Quioto e nos processos 
adotados depois dos Acordos de Cancún, incluindo a capacitação, quando necessário, em relação às 
obrigações de reporte. 
O bloco pede por mais discussão em novembro sobre a operacionalização das finanças. Sugere que todas 
as partes façam ofertas iniciais em 2014 em relação aos compromissos de mitigação, permitindo assim um 
processo de revisão passo a passo posteriormente. Tais compromissos deveriam ser metas de redução de 



emissões para toda a economia em países que já têm obrigações ou outros tipos de compromissos 
baseados em circunstâncias nacionais para as outras partes. O objetivo seria ver todos os países 
eventualmente convergirem para o primeiro tipo de compromissos. 
 
EIG: um instrumento ambicioso com compromissos juri dicamente obrigatórios para todos  
O Grupo de Integridade Ambiental (Liechtenstein, México, Mônaco, República da Coreia e Suíça) é otimista 
em relação às suas expectativas: um instrumento compulsório com ambição suficiente, participação 
abrangente e mecanismos de conformidade efetivos. Os cinco países enfatizam o princípio das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades (CBDR/RC) como possibilitador 
de ações adicionais, baseado em uma estrutura dinâmica e flexível. 
Em relação à mitigação, a submissão destes países enfatiza a necessidade de todos os compromissos 
terem a mesma forma jurídica e as mesmas regras, com o tipo, rigidez e calendário das ações variando com 
base no CBDR/RC e na equidade. Este grupo fornece informações adicionais sobre as suas expectativas 
quanto à responsabilização, verificação e conformidade em relação aos compromissos. 
Apesar de o grupo enfatizar a importância de avançar em Varsóvia sobre as modalidades e o calendário da 
fase consultiva, que permitiria a revisão dos compromissos internacionais, os países não forneceram 
detalhes sobre suas opiniões. 
 
Nova Zelândia: um desmantelamento ambicioso da estr utura multilateral  
A posição da Nova Zelândia é baseada em uma abordagem híbrida entre uma abordagem de baixo para 
cima e um regime de cima para baixo, com flexibilidade como palavra chave. Os elementos de cima para 
baixo previstos pelo país são uma obrigação para adotar ações de mitigação e um compromisso para 
respeitar as exigências de transparência no reporte de ações domésticas. Assim, o acordo de 2015 também 
deveria conter uma meta global aspiracional e um compromisso geral para todos os países melhorarem a 
ambição ao longo do tempo. A Nova Zelândia rejeita qualquer fórmula de equidade para avaliar a 
adequação das ações nacionais. 
A submissão então detalha os elementos de baixo para cima que o país defende: a determinação nacional 
de ações, baseada em metodologias escolhidas a critério de cada país, juntamente com a possibilidade de 
“op-ins” (mecanismos de flexibilidade) adicionais e “op-outs” (para excluir um setor de sua contagem). Em 
relação ao período de negociações, o país sugere que os compromissos nacionais sejam registrados em 
algum momento após 2015, uma vez que um conjunto de condições seja atendido. Nenhuma referência é 
feita para garantir que tal abordagem híbrida garantiria que os países chegassem ao objetivo final da 
convenção. 
 
Japão: regime flexível  
A submissão japonesa sugere levar em conta a “proposta” do G8 de reduzir as emissões globais em 50% 
até 2050 (países desenvolvidos reduzindo suas próprias emissões em 80%). A visão do país para o acordo 
climático pós-2020 é definida como um sistema híbrido flexível com compromissos nacionais determinados 
baseados em regras firmadas internacionalmente. A submissão desses compromissos seria então seguida 
por um processo internacional de avaliação. 
A submissão do país fornece informações detalhadas sobre as expectativas para consulta “ex-ante”, 
permitindo a revisão dos compromissos internacionais antes de sua inscrição em um novo acordo, assim 
como uma avaliação “ex-post” do progresso feito por países para implementar seus compromissos. Mais 
flexibilidade é sugerida pelo país em relação ao prazo para apresentação dos compromissos, assim como a 
possibilidade de demonstrar uma ação do país sobre mudanças climáticas através de outros critérios além 
da redução de emissões. 
 
AILAC: “meios de implementação” como um elemento ch ave 
A submissão da Aliança Independente da América Latina e do Caribe (“AILAC”, composta por Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Panamá e Peru) foca no papel de dois elementos centrais: a importância 
de um novo quadro para adaptação e o papel dos meios de implementação (apoio financeiro e tecnológico, 
assim como capacitação) no novo quadro. A coalizão oferece um lembrete útil do papel que esses recursos 
têm no processo intergovernamental: contribuir para a realização das metas globais para facilitar o aumento 
da ambição, assim como permitir o cumprimento, por exemplo, para fornecer recursos para países para 
implementar reporte adequado de suas ações. O grupo sugere que ambos estes aspectos deveriam ser 
considerados quando da definição de disposições relativas aos meios de implementação no regime pós 
2020. A AILAC também enfatiza a importância para negociações relacionadas a meios de implementação 
para seguir o mesmo período à medida que as discussões se focam em compromissos de mitigação. 
 
Singapura: defendendo uma abordagem puramente de ba ixo para cima  
Como um dos países mais ricos que não estão no âmbito de aplicação do Anexo 1 da convenção climática, 
Singapura reiterou a importância de criar uma estrutura fornecida pela convenção e seus anexos no regime 
pós-2020. Sua submissão enfatiza a importância da participação de todos os países no novo quadro 



climático assim como o papel fundamental de reconhecer as circunstâncias nacionais para atingir sua 
participação universal. O país propõe que os compromissos nacionais de mitigação sejam submetidos em 
2015. Nenhuma menção é feita sobre a posição do país a qualquer tipo de revisão desses compromissos 
perante àqueles que forem registrados no acordo climático de 2015, sugerindo assim uma abordagem 
puramente “de baixo para cima”. 
O autor gostaria de agradecer aos que forneceram comentários desde a publicação da primeira parte desta 
análise. 
Outras partes também apresentaram sua posição escrita sobre o acordo climático de 2015. A submissão da 
Coalizão das Nações de Florestas Tropicais se foca principalmente em elementos relacionados ao REDD+. 
A posição russa infelizmente só está disponível no idioma russo. Até o momento da publicação dessa 
análise, nem a China nem a AOSIS (Aliança dos Pequenos Estados Insulares) forneceu sua posição escrita. 
 
Leia a parte 1(http://envolverde.com.br/noticias/posicionamento-cop-19-1-nacoes-desenvolvimento/). 
 
* Traduzido por Fernanda B. Müller. 
** Publicado originalmente no Adopt a Negotiator e retirado do site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735513). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/posicionamento-cop-19-2-paises-
industrializados/)  
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01/11/2013 
 
Que caminhos seguir nesta crise planetária? 
 
por Washington Novaes* – O Estado de S.Paulo 
 
É um susto ler a notícia (BBC News, 22/10) de que a experiente, cautelosa secretária executiva da 
Convenção do Clima (ONU), Christiana Figueres, ao ser entrevistada pela rede de televisão BBC, perdeu o 
controle e desabou em pranto incontido após afirmar que a falta de acordo global para conter emissões que 
contribuem para mudanças climáticas "está condenando as futuras gerações antes mesmo que elas 
nasçam". Isso, a seu ver, "é absolutamente injusto e imoral". Se nem uma diplomata no mais alto nível 
consegue ocultar a emoção e cai no choro, que pensarão os cidadãos no mundo todo – ainda que ela diga 
não perder a esperança num acordo global (em Paris, 2015) para conter emissões, porque estamos "nos 
movendo lentamente, mas na direção certa”? 
 
A entrevista ocorreu poucos dias depois de 800 mil pessoas haverem sido retiradas de suas casas no 
Estado indiano de Odisha, ameaçadas por um ciclone (The New York Times, 13/10). E de esse mesmo 
jornal haver publicado (Estado, 15/10) que um quarto dos seres humanos (mais de 1,5 bilhão de pessoas) 
está "em risco", principalmente a população de países "à beira do Golfo de Bengala" (incluindo Índia, 
Bangladesh, Sri Lanka, Mianmar, Tailândia, Malásia e Sumatra), por causa dos chamados "eventos 
climáticos". 
 
Mas, como disse Christiana Figueres, as negociações caminham – quando caminham – muito lentamente. 
No ano passado, segundo a Agência Internacional de Energia, o financiamento de projetos que reduzam 
emissões não passaram de 60% do que a Convenção do Clima considera o mínimo necessário para conter 
o aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius. Até 2020 seriam indispensáveis US$ 5 trilhões. E 
ao longo de mais tempo só o setor de energia precisará investir US$ 19 trilhões. 
 
E nós, por aqui? Diz o cientista José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um dos 
mais informados sobre clima – foi um dos autores do Quinto Relatório de Avaliação do Painel do Clima 
(IPCC) –, que nos últimos cinco anos o Brasil assumiu "um padrão de poluidor de Primeiro Mundo" (O Eco, 
10/10). O desmatamento caiu e a causa maior das emissões está na queima de combustíveis fósseis, em 
especial por veículos. Mas a agricultura, a indústria e as termoelétricas, principalmente, também contribuem. 
E o Grupo de Trabalho sobre Clima do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, em ofício ao 
Senado, alerta que o processo de revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, coordenado pela 
Casa Civil da Presidência, se encontra "completamente prejudicado e fadado a um grande insucesso". A 
boa notícia é que o cientista Carlos Nobre, também do Inpe e do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi 
convidado a integrar o Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global, que assessora o secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon (FP, 17/10). Quem sabe de lá não conseguirá influenciar nossos padrões 
governamentais na área do clima? 
 
Não é só nessa área que se sucedem notícias preocupantes em âmbito mundial. Estudo do Crédit Suisse 
(Ethos, 24/10), um dos maiores grupos financeiros internacionais, diz que o nível de concentração de renda 
é espantoso, já que 0,7% da população global (menos de 50 milhões de pessoas) detém 41% da riqueza 
mundial total, que é de US$ 241 trilhões (ficam com US$ 98,7 trilhões). Se a riqueza mundial fosse dividida 
igualmente, seriam US$ 51,6 mil para cada pessoa. Mas o Brasil está no grupo de países com renda média 
entre US$ 5 mil e US$ 25 mil. A Austrália é o país com riqueza mais bem distribuída (US$ 219 mil per 
capita). E os EUA, com o maior produto interno bruto, "têm um dos maiores índices de pobreza e 
desigualdade do mundo". 
 
O quadro é ainda mais forte quando se foca a questão dos alimentos. Mark Bittman, do jornal The New York 
Times (Estado, 22/10), depois de relembrar que quase 1 bilhão de pessoas passa fome, acentua que 
produzimos calorias suficientes para todas (2,7 mil diárias para cada uma), mas um terço serve para 
alimentar animais, 5% são usados na produção de biocombustíveis e "um terço é desperdiçado ao longo da 
cadeia alimentar". 
 
Se aproximarmos os olhos da África veremos que só no Congo (antigo Zaire), "em quase duas décadas, os 
confrontos no leste do país deixaram cerca de 6 milhões mortos" (equivalentes a mais de metade da 
população da cidade de São Paulo), no "mais sangrento confronto" desde a 2.ª Guerra Mundial (Estado, 
20/10). Principalmente entre etnias como tutsis e hutus, que, deslocadas pelos antigos colonizadores (que 
buscavam minérios), hoje se matam na disputa por áreas mais favoráveis em termos de recursos naturais, 
principalmente água e terra para plantar. 



Mas não adianta só ficarmos inconformados. É preciso propor e obrigar legisladores, em todos os níveis, a 
aprovar regras, padrões adequados para tudo. E criar ônus financeiros para quem os desrespeitar. Nos 
licenciamentos urbanos, por exemplo, de forma a evitar "ilhas de calor", adensamentos do tráfego, aumento 
da poluição do ar e de seus custos na vida das pessoas e na área de saúde. Na imposição de critérios 
rígidos para evitar a poluição do ar, detectar donos de veículos infratores na inspeção veicular obrigatória, 
puni-los. Impedir a remoção de biomas e fragmentos de vegetação que levem a aumentos de temperatura, 
mudanças do clima. Coibir formatos e dimensões inadequados na agropecuária. Também nas emissões de 
poluentes industriais. Obrigar governos, empreendedores, geradores e distribuidores de energia e cidadãos 
a seguir um modelo de eficiência energética e redução acentuada de poluentes. Impedir a deposição de 
esgotos sem tratamento nos recursos hídricos. Eliminar lixões. Etc., etc. 
 
Não há tempo a perder. Já temos problemas até com lixo espacial. E vamos começar a buscar recursos em 
outros corpos celestes. 
 
* Washington Novaes é jornalista. e-mail: wlrnovaes@uol.com.br 
 
Fonte:  O Estado de S. Paulo > Opinião(http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,que-caminhos-seguir--
nesta-crise-planetaria-,1092000,0.htm) 
 



03/11/2013 
 
Novo ordenamento financeiro internacional deve favo recer estabelecimento de economias de baixo 
carbono 
 
por Alana Gandra, Repórter da Agência Brasil 
 
Rio de Janeiro  – A 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP-19), que começa no próximo dia 11, em Varsóvia, na Polônia, vai discutir a 
necessidade de criação de um novo ordenamento financeiro internacional que seja favorável ao 
estabelecimento de economias de baixo carbono. 
 
A recomendação será levada pelo presidente da Subcomissão Especial para a COP-19 da Câmara dos 
Deputados, deputado Alfredo Sirkis (PSB-RJ). O tema integrou a pauta de debates da 2ª Rio Climate 
Challenge: Rio Clima, promovida pelo Instituto OndAzul nos dias 28 e 29 de outubro. 
 
Em entrevista à Agência Brasil , Alfredo Sirkis lembrou que a atual ordem financeira internacional foi 
estabelecida após a 2ª Guerra Mundial, em que as moedas eram lastreadas, inicialmente, pelo padrão ouro. 
Com a retirada dos Estados Unidos do padrão ouro, esse lastro foi perdido, disse, acrescentando que a 
recente crise financeira, que eclodiu no mercado norte-americano em 2008, contribuiu para desorganizar o 
sistema financeiro internacional. 
 
“Então, por diversas razões, seria importante um novo ordenamento financeiro internacional, e esse teria 
que levar em consideração o principal problema ambiental da humanidade nesse momento, que são as 
mudanças climáticas”, sugere Sirkis. 
 
Uma das muitas ideias em circulação no mundo seria tornar a redução das emissões de carbono em lastro 
das moedas. “Outra ideia é criar uma espécie de Unidade Real de Valor (URV), que seja uma referência 
para a redução de emissões, e possa permitir uma equivalência entre diferentes ações de diminuição de 
emissões”. 
 
O presidente da Subcomissão Especial para a COP-19 destacou que o Brasil tem reduzido suas emissões 
no agregado, ou seja, não apenas em termos da densidade de carbono, mas em números absolutos, “sem 
ter obrigação legal internacional para fazê-lo”. Isso ocorrerá, possivelmente, a partir de 2015, com o novo 
acordo climático, que deverá ser assinado na Conferência do Clima, em Paris, na França, para execução a 
partir de 2020. 
 
“Por antecipação, o Brasil já está promovendo reduções de gases de efeito estufa (GEE) no agregado. Isso 
teria que ser remunerado de alguma maneira. Países que começam na frente, que se antecipam ao acordo 
de 2015 e ao prazo de 2020, teriam que ser remunerados de alguma forma”, disse. 
 
Sirkis defendeu que o ideal, nesse caso, seria que a remuneração se desse por meio de uma unidade de 
valor conversível mais à frente em produtos, tecnologias e serviços, que propiciassem uma redução 
subsequente de emissões, “ao mesmo tempo que criam empregos e promovem o desenvolvimento limpo do 
país”. 
 
De acordo com o deputado, países como o Canadá, a Austrália e o Japão, que não têm condições de 
reduzir de imediato suas emissões em termos absolutos, no agregado, mas que têm tecnologias, poderiam 
transferi-las para outras nações e, assim, lograr seu intuito. “Se você tem uma unidade de valor que 
represente a redução de carbono e essa unidade de valor seja conversível a partir de 2020, isso também 
facilita a criação de uma economia de baixo carbono no âmbito internacional”, disse. 
 
Sirkis defende que não basta os países definirem metas de redução, “se você não tem um pano de fundo 
econômico favorável à implantação de uma economia de baixo carbono. Temos que, de alguma forma, 
mexer para que a economia seja uma aliada no esforço de redução deGEE e não algo que esteja jogando 
no sentido contrário”. 
 
Outra recomendação que será levada pela subcomissão da Câmara à COP-19, segundo Sirkis, é que se 
deve mexer no sistema de tributação de vários países e na questão de subsídios para combustíveis fósseis, 
entre os quais petróleo e carvão. 
 
Edição:  Fernando Fraga 



Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil. Para 
reproduzir as matérias é necessário apenas dar crédito à Agência Brasil . 
 
Fonte:  EBC > Notícias > Meio Ambiente(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-03/novo-
ordenamento-financeiro-internacional-deve-favorecer-estabelecimento-de-economias-de-baixo-carbon) 
 



04/11/2013 
 
COP-19 tem a missão de estabelecer as bases para um  novo Protocolo de Kyoto 
 
por Redação do EcoD 
 

 
“Cresça comida, não emissões”, diz cartaz em protesto de ativistas na COP-17. 

Foto:  Oxfam International 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Cop19-EcoD.jpg 

 
A grande tarefa da 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP-19), que começa na segunda-feira, 11 de novembro, em Varsóvia (Polônia), 
é preparar o terreno para que a próxima grande conferência do clima, prevista para Paris, em 2015, não 
repita o fiasco da COP-15 em gerar um documento legal de redução de emissões mais eficiente do que o 
Protocolo de Kyoto. 
 
Embora um novo acordo climático só deva ser assinado em dois anos e implantado em 2020, a COP-19 é 
fundamental para discutir as bases que tecerão o compromisso global. O encontro será realizado pouco 
depois da divulgação do quinto relatório do IPCC, em setembro. 
 
No entanto, a diretora da Convenção sobre o Clima das Nações Unidas Christiana Figueres declarou ao 
jornal britânico The Guardian que o documento não poderá pautar as discussões sobre o clima, sendo 
apenas um grande alerta à comunidade internacional. 
 
De acordo com Figueres, a igualdade entre os países desenvolvidos e emergentes será uma questão 
central na conferência. “Os países devem se guiar pelas circunstâncias nacionais, mas, ao mesmo tempo, 
eles também precisam se pautar pelos interesses e necessidades coletivas”, projetou. 
 
Moeda-carbono  
 

 
Sirkis acredita que a criação de uma moeda auxilie na transação para uma economia verde. 

Foto:  Agência Senado 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Cop19-EcoD-2.jpg 

 
O Brasil deverá pôr em pauta na COP-19 a necessidade de se estabelecer um novo ordenamento financeiro 
internacional baseado em uma economia de baixo carbono. Uma das ideias é a criação de uma espécie de 



“moeda-carbono”, que remuneraria os países que reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, 
equivalendo diferentes ações de compensação. 
 
De acordo com o presidente da Subcomissão Especial para a COP-19 da Câmara dos Deputados, 
deputado Alfredo Sirkis (PSB-RJ), a ideia é que a unidade de valor fosse conversível em produtos, 
tecnologias e serviços que promovessem o desenvolvimento limpo dos países, facilitando a criação de uma 
economia de baixo carbono em nível internacional. “Temos que, de alguma forma, mexer para que a 
economia seja uma aliada no esforço de redução de gases de efeito estufa (GEE) e não algo que esteja 
jogando no sentido contrário”, afirmou à Agência Brasil. 
 
A subcomissão da Câmara à COP-19, segundo Sirkis, deve propor ainda uma reformulação no sistema de 
tributação de vários países e nos subsídios para combustíveis fósseis. Diante da dificuldade de se chegar a 
um consenso sobre o PIB Verde, o tema não integrará as recomendações que serão levadas pela 
subcomissão da Câmara dos Deputados à cúpula da ONU. “Todo mundo concorda que o PIB é ruim, pelo 
uso que se dá, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, mas não houve consenso em relação a 
essa situação”. Ele acredita, entretanto, que mais à frente, no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), as Nações Unidas chegarão a algum tipo de consenso. 
 
A conferência seguirá até o dia 22 de novembro. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/novembro/cop-19-
tem-a-missao-de-estabelecer-as-bases-para?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop-19-missao-estabelecer-bases-protocolo-
kyoto/) 
 



04/11/2013 
 
Próximo relatório do IPCC alertará que mudanças cli máticas já afetam produção de alimentos 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Foto:  Wikimedia Commons 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/drought_1.jpg 
 
Previsto para ser divulgado oficialmente em março de 2014, o relatório do Grupo de Trabalho II do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) teve parte de seu conteúdo vazado na última semana, 
com os principais jornais do mundo dando destaque para as novas revelações. 
 
O Grupo de Trabalho II é responsável por coletar e analisar estudos disponíveis na literatura científica sobre 
os “Impactos da Mudança Climática, Adaptação e Vulnerabilidade”, assim seu papel é descrever como o 
planeta está se transformando devido ao aumento das temperaturas. 
 
De acordo com o New York Times(http://www.nytimes.com/2013/11/02/science/earth/science-panel-warns-
of-risks-to-food-supply-fromhttp://www.nytimes.com/2013/11/02/science/earth/science-panel-warns-of-risks-
to-food-supply-from-climate-change.html?smid=tw-nytimesscience&seid=auto&_r=2&#h[]), o novo relatório 
afirmará que o fornecimento de alimentos já está sendo prejudicado pelas mudanças climáticas, e que nas 
próximas décadas veremos os preços aumentarem devido aos maiores custos de produção, para 
compensar os efeitos climáticos, e à maior demanda, já que a população mundial seguirá crescendo. 
 
Ainda de acordo com o jornal, o aquecimento global deve reduzir a produção agrícola em 2% por década 
até 2100. Já a demanda por alimentos deve aumentar 14% a cada dez anos, com a população mundial 
chegando a 9,6 bilhões em 2050. 
 
O relatório deverá destacar que “os países tropicais enfrentarão os maiores riscos, já que a projeção de 
impactos é maior do que a de capacidade de adaptação e também devido às altas taxas de pobreza”. 
 
A agência de notícias Associated Press(http://www.startribune.com/business/economy/230401521.html) 
também divulgou dados do documento, apontando que a fome deve aumentar especialmente nas nações 
mais pobres, devido às variações nos padrões de chuva, e que agricultores irão à falência pelo mesmo 
motivo. 
 
“A interferência humana no sistema climático está ocorrendo e a mudança climática é um risco para os 
sistemas humanos e naturais”, afirma o documento visto pela Associated Press. 
 
O porta-voz do IPCC, Jonathan Lynn, não negou a autenticidade do material, mas disse se tratar de um 
trabalho em andamento e que as informações podem mudar até a data de publicação. 
 
O Painel divulgou em setembro o relatório do Grupo de Trabalho 
I(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735248), responsável pela “Base 
Científica da Mudança Climática”. Em suas mais de mil páginas, o documento revelou que é de 95% a 
confiança de que as atividades humanas são o principal fator por trás do aquecimento global. 
 
O Grupo de Trabalho III, encarregado da “Mitigação da Mudança Climática”, deverá apresentar seu relatório 
em abril de 2014. 



O grande documento síntese desses três relatórios será a Quinta Avaliação do IPCC (IPCC Fifth 
Assessment Report – AR5), que deve ser divulgado durante a Conferência das Partes das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas no final do ano que vem em Lima, no Peru (COP 20). 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=735572). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/proximo-relatorio-ipcc-alertara-
mudancas-climaticas-ja-afetam-producao-alimentos/) 
 



04/11/2013 
 
COP-19 terá missão de definir bases para um novo Pr otocolo de Kyoto 
 
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima acontece a partir da próxima segunda-feira em 
Varsóvia, na Polônia 
 
A grande tarefa da 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP-19), que começa na próxima segunda-feira, 11 de novembro, em Varsóvia 
(Polônia), é preparar o terreno para que a próxima grande conferência do clima, prevista para Paris, em 
2015, não repita o fiasco da COP-15 em gerar um documento legal de redução de emissões mais eficiente 
do que o Protocolo de Kyoto. 
 
Veja as transformações causadas pelo aquecimento  
global (http://www.terra.com.br/noticias/ciencia/infograficos/clima/) 
Embora um novo acordo climático só deva ser assinado em dois anos e implantado em 2020, a COP-19 é 
fundamental para discutir as bases que tecerão o compromisso global. O encontro será realizado pouco 
depois da divulgação do quinto relatório sobre mudanças climáticas do IPCC, em setembro. 
 
No entanto, a diretora da Convenção sobre o Clima das Nações Unidas Christiana Figueres declarou ao 
jornal britânico The Guardian que o documento não poderá pautar as discussões sobre o clima, sendo 
apenas um grande alerta à comunidade internacional. 
 
De acordo com Figueres, a igualdade entre os países desenvolvidos e emergentes será uma questão 
central na conferência. "Os países devem se guiar pelas circunstâncias nacionais, mas, ao mesmo tempo, 
eles também precisam se pautar pelos interesses e necessidades coletivas", projetou. 
 
Moeda-carbono 
O Brasil deverá pôr em pauta na COP-19 a necessidade de se estabelecer um novo ordenamento financeiro 
internacional baseado em uma economia de baixo carbono. Uma das ideias é a criação de uma espécie de 
"moeda-carbono", que remuneraria os países que reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, 
equivalendo diferentes ações de compensação. 
 
De acordo com o presidente da Subcomissão Especial para a COP-19 da Câmara dos Deputados, 
deputado Alfredo Sirkis (PSB-RJ), a ideia é que a unidade de valor fosse conversível em produtos, 
tecnologias e serviços que promovessem o desenvolvimento limpo dos países, facilitando a criação de uma 
economia de baixo carbono em nível internacional.  "Temos que, de alguma forma, mexer para que a 
economia seja uma aliada no esforço de redução de gases de efeito estufa (GEE) e não algo que esteja 
jogando no sentido contrário", afirmou à Agência Brasil. 
 
A subcomissão da Câmara à COP-19, segundo Sirkis, deve propor ainda uma reformulação no sistema de 
tributação de vários países e nos subsídios para combustíveis fósseis. Diante da dificuldade de se chegar a 
um consenso sobre o PIB Verde, o tema não integrará as recomendações que serão levadas pela 
subcomissão da Câmara dos Deputados à cúpula da ONU. "Todo mundo concorda que o PIB é ruim, pelo 
uso que se dá, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, mas não houve consenso em relação a 
essa situação". Ele acredita, entretanto, que mais à frente, no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), as Nações Unidas chegarão a algum tipo de consenso. 
 
A conferência seguirá até o dia 22 de novembro. 
 
Eco Desenvolvimento 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/cop-19-tera-missao-de-definir-bases-
para-um-novo-protocolo-de-kyoto,ccdf19bf69b12410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 
 



05/11/2013 
 
Brasil pedirá na COP-19 cálculo da responsabilidade  de cada país sobre aumento da temperatura 
 
por Bruno Bocchini, da Agência Brasil 
 

 
Foto:  http://www.shutterstock.com/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/altastemperaturas.jpg 
 
São Paulo  – O Brasil irá pedir na 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19) – que começa na próxima segunda-feira (11), em 
Varsóvia (Polônia) – a criação de uma metodologia para que cada país possa calcular sua responsabilidade 
histórica sobre o aumento da temperatura global. 
 
“O Brasil está levando para Varsóvia algumas contribuições para as negociações. A primeira é para que o 
IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas] prepare de maneira bastante rápida uma 
metodologia simplificada para que cada país possa calcular sua responsabilidade histórica para o aumento 
da temperatura global”, disse ontem(4) o subchefe da divisão de Clima, Ozônio e Segurança Química do 
Ministério das Relações Exteriores, Felipe Rodrigues Gomes Ferreira. Ele falou em evento da Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 
 
De acordo com Ferreira, o cálculo sobre a responsabilidade histórica do aquecimento global é uma “questão 
chave” e é defendida pelo Brasil desde 1997, quando houve a negociação do Protocolo de Quioto. “O foco 
da real causa do problema, que não é a emissão de hoje, é o acúmulo das emissões da atmosfera desde o 
período pré-industrial. Essa é a questão chave. A causa é o acúmulo de gás carbônico na atmosfera e o 
efeito que ele tem na temperatura ao longo do tempo”, disse. 
 
Relatório divulgado no final de setembro pelo IPCC mostra que a influência humana no clima é a principal 
causa do aquecimento global observado desde meados do século 20. O aumento das temperaturas é 
evidente e cada uma das últimas três décadas tem sido sucessivamente mais quente. Segundo o texto, há 
95% de probabilidade de que mais da metade da elevação média da temperatura da Terra entre 1951 e 
2010 tenham sido causadas pelo homem. Os gases de efeito estufa contribuíram para o aquecimento entre 
0,5 e 1,3 grau Celsius (ºC) no período entre 1951 e 2010. 
 
“[Não estamos propondo] uma fórmula geral e irrestrita, um cálculo feito pela convenção de quanto cada 
país tem de fazer [para diminuir suas emissões]. Nós estamos propondo que se elabore uma metodologia 
para que, da mesma maneira que cada país calcula seu PIB [Produto Interno Bruto, que mede o total de 
bens e serviços produzidos no país], que cada país possa fazer a sua contabilidade nacional não só de 
emissões, mas também da responsabilidade histórica do país no aumento global de temperatura. É o que 
se espera de Varsóvia”, disse Ferreira. 
 
* Edição: Fábio Massalli. 
** Publicado originalmente no site Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-04/brasil-
pedira-na-cop-19-calculo-da-responsabilidade-de-cada-pais-sobre-aumento-da-temperatura). 
 
Fonte:  Agência Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/brasil-pedira-cop-19-calculo-
responsabilidade-pais-aumento-temperatura/) 
 



05/11/2013 
 
Meta de limitar aquecimento global a 2°C está cada vez mais distante, diz ONU 
 
Os cientistas estimam que, se o aquecimento global ficar abaixo dos 2°C, as piores consequências poder ão 
ser evitadas; COP-19 começa na segunda 
 
As possibilidades de limitar o aquecimento global a 2º graus Celsius (°C) estão diminuindo rapidamente , 
alerta relatório das Nações Unidas divulgado nesta terça-feira, a seis dias do início da 19ª Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19), que 
começa na próxima segunda-feira em Varsóvia, na Polônia. 
 
"O desafio que enfrentamos não é técnico, é político", disse o secretário executivo do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner, durante a apresentação do relatório, hoje de manhã, 
em Berlim, na Alemanha. 
 
As emissões mundiais de gases de efeito estufa serão 8 bilhões a 12 bilhões de toneladas mais elevadas 
do que as metas definidas para 2020, mesmo que os países cumpram os acordos de redução das 
emissões, revela o documento. 
 
Os cientistas estimam que, se o aquecimento global ficar abaixo dos 2°C, as piores consequências poder ão 
ser evitadas, mas, segundo o relatório, isso implicaria reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 
14% até 2020. 
 
Segundo o relatório anual 2013, as emissões atingirão cerca de 59 bilhões de toneladas até 2020, 1 bilhão 
a mais do que previa o relatório do ano passado. O aumento deve-se, entre outros fatores, a novos dados 
sobre a China e a uma atualização dos modelos utilizados. O Pnuma acredita, porém, que ainda é 
tecnicamente possível alcançar o objetivo. 
 
O relatório, publicado às vésperas da COP-19, alerta que o setor agrícola, responsável por 11% das 
emissões de gases de efeito estufa, tem muito a fazer no que diz respeito à redução das emissões. Mais de 
190 Estados reúnem-se na próxima semana para continuar as negociações com a meta de chegar, até 
2015, a um acordo global sobre o clima que deverá entrar em vigor em 2020. 
 
*Com informações da Agência Lusa 
 
Fonte:  Agência Brasil/TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/meta-de-limitar-aquecimento-global-a-
2c-esta-cada-vez-mais-distante-diz-onu,ca2ab3f00a622410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
 



05/11/2013 
 
Emissão de gases-estufa deve passar limite ideal at é 2020, alerta ONU 
 
Nível de emissões será até 12 bi toneladas de gases maior que o ideal. 
ONU pede que países lutem para desacelerar aquecimento. 
 
da Reuters 
 
As emissões de gases do efeito-estufa em 2020 serão entre 8 e 12 bilhões de toneladas a mais do que o nível 
necessário para manter o aquecimento global em apenas 2ºC e evitar uma grave mudança climática, estimou um 
relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado nesta terça-feira (5). 
 
O relatório anual do Programa nas Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) analisou as atuais promessas 
de países para reduzir as emissões, e se seriam suficientes. 
 
O estudo constatou a diferença de 8 a 12 bilhões de toneladas por ano a partir da análise das promessas feitas 
por governos e reduções necessárias que os cientistas estimam para 2020, com intuito de evitar os efeitos 
potencialmente devastadores do aquecimento global. A estimativa foi pouco diferente do levantamento de 8-13 
bilhões do ano passado. 
 
É "cada vez mais difícil" manter o rumo para limitar os aumentos de temperatura, e a ação global é necessária 
para acabar com a diferença de emissões, diz o relatório. Em 2010, os países concordaram em agir para limitar o 
aumento de temperatura, mas muitos não conseguiram fazer as reduções de emissão para respaldar as 
promessas. 
 
Negociação climática 
Representantes de mais de 190 países vão se reunir em Varsóvia, na Polônia, na próxima semana para uma 
conferência da ONU para discutir cortes de emissões sob um novo pacto climático, que será assinado até 2015, 
mas que só entrará em vigor em 2020. 
 
Cientistas disseram que as emissões anuais não poderiam ser de mais de cerca de 44 bilhões de toneladas 
(gigatoneladas) por ano até 2020 para ter uma boa chance de limitar o aumento geral da temperatura a menos de 
2ºC. 
 
As emissões totais globais de gases que provocam o efeito-estufa em 2010 já são de 50,1 gigatoneladas, 
destacando a escala da tarefa adiante. "Ação adiada significa uma taxa maior de mudança climática no curto 
prazo e provavelmente impactos climáticos no curto prazo, assim como o uso continuado de infraestrutura 
intensiva de energia e intensiva de carbono", disse o subsecretário-geral da ONU e diretor executivo do Pnuma, 
Achim Steiner, em comunicado. 
 
Ação global para redução 
Estudos mostraram que as emissões poderiam ser reduzidas em 14-20 gigatoneladas/ano a um custo de até 100 
dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente se as promessas fossem mais ambiciosas e expandidas 
para incluir todos os países e mais indústrias, dizia o relatório. 
 
O relatório cita o aumento da eficiência energética, energia renovável, melhorias nas práticas agrícolas e a reforma 
de subsídios ao combustível fóssil como maneiras de diminuir as emissões. 
 
"Conforme seguimos para Varsóvia para a última rodada de negociações climáticas, há uma necessidade real de 
aumento da ambição por todos os países: ambição que pode levar os países mais rápido e mais longe na direção 
de resolver as lacunas das emissões e de um futuro sustentável para todos", disse Christiana Figueres, secretária-
executiva da Convenção Básica das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, no comunicado. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/emissao-de-gases-estufa-deve-passar-
limite-ideal-ate-2020-alerta-onu.html) 
 



05/11/2013 
 
China está disposta a ajudar a criar novo acordo cl imático global 
 
Tratado substituirá Protocolo de Kyoto, que engloba apenas países ricos. 
Negociação climática deve começar nos próximos dias, com a COP 19. 
 
da Reuters 
 
A China será "flexível" nas negociações da ONU sobre um novo acordo global para reduzir o impacto da mudança 
climática, mas a chave para o progresso é fazer com que os países ricos mantenham as promessas de financiar 
medidas de mitigação feitas a países mais pobres, disse nesta terça-feira a principal autoridade de mudança 
climática chinesa. 
 
Representantes de mais de 190 países vão se reunir em Varsóvia, de 11 a 22 de novembro, para pressionar por 
um novo acordo global que reduza os gases do efeito estufa que aquecem o clima. Esse novo tratado deve entrar 
em vigor até 2020. 
 
No mês passado, o chefe da mudança climática dos Estados Unidos, Todd Stern, cobrou por uma postura mais 
flexível sobre um novo pacto que sucederá o Protocolo de Kyoto, dizendo que as nações deveriam poder 
estabelecer cronogramas e compromissos individuais. 
 
A China está disposta a chegar a um acordo, disse o negociador-chefe do país, Xie Zhenhua, que também é vice-
diretor do órgão de planejamento econômico Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (CRDN). 
 
"Contanto que seja justo, e de acordo com o princípio de ‘responsabilidades comuns, mas diferenciadas', contanto 
que tenha a concordância de todas as partes, e contanto que seja em cumprimento com acordos já alcançados, 
temos uma postura muito flexível", disse Xie a repórteres, acrescentando que tinha visto os comentários de Stern. 
 
A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, que, segundo cientistas, são culpados de provocar a 
perigosa mudança climática. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, seguidos da União Europeia. 
 
Dinheiro antes de metas 
Xie disse que o financiamento é fundamental para resolver as disputas. Até o momento, os países mais ricos não 
liberaram os fundos prometidos em 2009 para ajudar as nações mais pobres a se adaptarem à mudança climática 
e a reduzirem suas próprias emissões. 
 
As medidas incluíam fundos "de início rápido" de US$ 30 bilhões até 2015 e um fundo anual de 100 bilhões de 
dólares para os países em desenvolvimento até 2020. Os países em desenvolvimento só seriam obrigados a 
cumprir as promessas de mudança climática quando recebessem os fundos das nações mais ricas, disse o CRDN 
em um documento divulgado antes da coletiva de imprensa. 
 
Apesar do atraso das nações industrializadas, alguns países em desenvolvimento, como a China, já agiram, disse 
Xie. "Embora os países desenvolvidos não tenham cumprido suas promessas, os países em desenvolvimento 
tomaram medidas ativas para combater a mudança climática, principalmente a China", disse. 
 
Xie confirmou que três cidades e províncias na China – Pequim, Guangdong e Xangai – iriam lançar mercados de 
emissões antes do final do ano, somando ao esquema de negociação de carbono introduzido em Shenzhen em 
junho. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/china-esta-disposta-ajudar-criar-novo-
acordo-climatico-global.html) 
 



06/11/2013 
 
PNUMA: é necessário fazer mais para reduzir emissõe s 
 
por Redação do PNUMA 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/emissoespnuma.jpg 

 
Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2013 reforça o argumento em favor de medidas globais de amplo 
alcance para redução da liberação de gases do efeito estufa. 
 
Se a comunidade global não colocar em prática imediatamente medidas de amplo alcance para reduzir o 
déficit de emissões de gases de efeito estufa (GEE), os custos para se manter o aumento da temperatura 
global abaixo dos 2°C neste século devem crescer ai nda mais, e gerar uma nova gama de desafios. 
 
O Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2013(Emissions Gap Report 
2013)(http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2013/), coordenado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) com participação de 44 equipes científicas, é lançado no 
momento em que os líderes se preparam para a Conferência de Partes sobre as Alterações Climáticas em 
Varsóvia – COP 19. 
 
O relatório conclui que, embora existam vias para se chegar à meta de 2ºC com emissões mais elevadas, a 
não redução da lacuna agravará os desafios da mitigação após 2020. 
 
Isto implicará em índices muito mais elevados para as reduções globais de emissões em médio prazo, 
maior uso de tecnologias carbono-intensivas, maior dependência de técnicas ainda não comprovadas, 
custos de mitigação mais elevados a médio e longo prazo e maiores riscos de não cumprir a meta dos 2°C . 
 
Ainda que as nações cumpram os seus atuais compromissos climáticos, as emissões de gases com efeito 
de estufa em 2020 deverão provavelmente ser de 8 a 12 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtC02e) acima 
do nível para uma possibilidade razoável para a via de menor custo. O CO2 equivalente equipara todos os 
gases estufa ao potencial de aquecimento do CO2. 
 
Se a lacuna não for anulada ou significativamente reduzida até 2020, será fechada a porta para opções que 
limitem o aumento da temperatura a uma meta abaixo de 1,5°C, expandindo a dependência ao 
desenvolvimento de novas tecnologias de eficiência energética e de biomassa para captura de carbono. 



Para manter o rumo em direção à meta dos 2°C e evit ar os impactos negativos, o relatório afirma que as 
emissões devem atingir um máximo de 44 GtC02e em 2020, e preparar o terreno para futuros cortes: para 
40 GtC02e em 2025; 35 GtC02e em 2030; e 22 GtC02e em 2050. Uma vez que estas metas se baseiam em 
cenários de ação que tiveram início em 2010, o documento conclui que é cada vez mais difícil cumprir esse 
objetivo. 
 
“Como destaca o relatório, o atraso de medidas implica em um maior índice de mudanças climáticas a curto 
prazo e a possibilidade de mais impactos climáticos, bem como o uso contínuo de tecnologias de alta 
emissão de carbono e consumo de energia intensivo. Esta ‘dependência’ abrandaria a introdução de 
tecnologias amigas do clima e estreitaria as opções de desenvolvimento que posicionariam a comunidade 
global no caminho para um futuro sustentável”, afirmou Achim Steiner, Subsecretário Geral da ONU e 
Diretor Executivo do PNUMA. 
 
“Contudo, o passo decisivo constituído pela meta para 2020 ainda pode ser alcançado com o reforço dos 
atuais compromissos e da criação de novas medidas, incluindo a ampliação de iniciativas de cooperação 
internacional em áreas como a eficiência energética, a reforma dos subsídios aos combustíveis fósseis e as 
energias renováveis. A agricultura pode contribuir, já que as emissões diretas desse setor são responsáveis 
por 11% do total global de gases com efeito de estufa”, acrescentou. 
 
As emissões globais totais de gases com efeito de estufa em 2010, o último ano para o qual estão 
disponíveis dados, já ascendiam a 50,1 GtC02e, o que destaca a tarefa que temos por diante. Caso o 
mundo prossiga no atual ritmo, o que não inclui os compromissos assumidos depois de 2010, prevê-se que 
as emissões em 2020 atinjam 59 GtC02e, o que é 1 GtC02e acima da estimativa apresentada no relatório do 
ano passado. 
 
Os cientistas concordam que os riscos de danos irreversíveis ao meio ambiente crescerão 
significativamente caso a temperatura média global se eleve mais do que 2°C em relação aos níveis pré-
industriais até ao final do século. O mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças 
Climáticas (IPCC) confirmou que a atividade humana tem uma “probabilidade extrema” (95 a 100%) de ser a 
causa deste aquecimento. 
 
“À medida que nos aproximamos da última rodada das negociações sobre o clima em Varsóvia, existe a 
necessidade real de um aumento de ambição por parte de todos os países: ambições que possam levar os 
países mais longe e mais depressa no que diz respeito a anular a lacuna de emissões e alcançar um futuro 
sustentável para todos”, disse Christiana Figueres, Secretária Executiva da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas. “Contudo, as ambições nacionais não serão suficientes para enfrentar 
as realidades científicas das mudanças climáticas, uma das razões pelas quais é necessário estabelecer até 
2015 um novo acordo universal capaz de catalisar a cooperação internacional”. 
 
Sem intensificar uma atitude focada e resoluta desde já, novas reduções serão necessárias mais tarde e de 
forma mais rápida e dispendiosa, o que resultará em custos de mitigação mais elevados e desafios 
econômicos maiores durante a transição para um regime abrangente de políticas climáticas. 
 
Outro relatório do PNUMA conclui que os custos de adaptação na África poderão atingir os 350 bilhões de 
dólares por ano em 2070 caso a meta de dois graus não for atingida, ao passo que seriam necessários 150 
bilhões de dólares para fazer a adaptação dentro da meta. 
 
Cumprir a meta de 2020 é possível  
Embora a janela de oportunidade esteja se fechando, ainda é possível atingir a meta de 2020 de 44 
GtC02e/ano com medidas rápidas e firmes. Os estudos revelam que, por até 100 dólares por tonelada de 
equivalente de CO2, as emissões podem ser reduzidas em 14 a 20 GtC02e em comparação com o atual 
estado. 
 
Por exemplo, restrições das normas que regem os compromissos das negociações climáticas poderiam 
reduzir a lacuna em cerca de 1 a 2 GtC02e, ao passo que, se os países implementassem as reduções 
máximas assumidas em compromissos incondicionais, essa redução poderia ser de 2 a 3 GtC02e. A 
expansão do âmbito dos compromissos poderia diminuir a lacuna em mais 2 GtC02e. Isto incluiria cobrir 
todas as emissões dos compromissos nacionais. 
 
Mais reduções com base na restrição das regras, a implementação de compromissos ambiciosos e 
incondicionais e a expansão do escopo dos compromissos atuais poderiam levar a comunidade global até o 
meio caminho da anulação da lacuna. O relatório diz que a lacuna remanescente pode ser anulada através 
de novas medidas internacionais e nacionais. 



A cooperação internacional pode resultar em enormes  ganhos  
Há um número crescente de iniciativas de cooperação internacional através das quais países e outras 
entidades cooperam para promover tecnologias ou políticas que geram benefícios climáticos, ainda que a 
atenuação das mudanças climáticas não seja seu objetivo principal. 
 
O relatório identificou diversas áreas para tais in iciativas, com muitas parcerias já ativas e que 
podem ser expandidas ou reproduzidas para obter os ganhos necessários: 
• Eficiência energética, que pode gerar uma redução na lacuna de até 2 GtC02e em 2020. Por exemplo, a 

eletricidade para iluminação representa cerca de 15% do consumo global de energia e 5% das emissões 
mundiais de gases com efeito de estufa. Mais de 50 países aderiram ao Programa Global de Parcerias 
para a Iluminação Eficiente en.lighten e acordaram a eliminação gradual das lâmpadas incandescentes 
ineficientes até ao final de 2016; 

• Iniciativas de energias renováveis podem diminuir as emissões em 1 a 3 GtC02e até 2020. Foi investido 
em 2012 um total de 244 milhões de dólares em energias renováveis e foi instalada a nível mundial uma 
capacidade de geração de 115 GW através de novas energias renováveis – um ano recorde, segundo o 
Relatório da Situação Global das Energias Renováveis 2013 da REN21. Ao longo dos oito últimos anos, 
o número de países com metas de energia limpa triplicou de 48 para 140, indicando que a mudança para 
as energias renováveis está a ganhar ímpeto; 

• Reforma dos subsídios aos combustíveis fósseis, que pode originar benefícios de 0,4 a 2 GtC02e até 
2020; 

 
Contudo, para que as iniciativas de cooperação inte rnacional sejam eficazes, o relatório conclui que 
estas devem incluir: 
• Uma visão e um mandato claramente definidos; 
• A combinação certa de participantes apropriados para tal mandato, indo para além dos negociadores 

climáticos habituais; 
• Participação dos países em desenvolvimento; 
• Financiamento suficiente e uma estrutura institucional que suporte a implementação e o 

acompanhamento, mas mantenha a flexibilidade; 
• Incentivos para os participantes; 
• Mecanismos de transparência e responsabilização. 
 
A agricultura proporciona oportunidades  
O relatório dedica uma atenção especial à agricultura, já que, embora poucos países tenham especificado 
medidas nessa área como parte da implementação dos seus compromissos, as estimativas da redução 
potencial de emissões do setor variam entre as 1,1 GtC02e e as 4,3 GtC02e. 
 
O relatório descreve um leque de medidas que não só contribuem para a mitigação das mudanças 
climáticas, como também reforçam a sustentabilidade ambiental do setor e podem proporcionar outros 
benefícios, como produções maiores, custos de fertilizantes mais baixos ou lucros adicionais decorrentes do 
fornecimento de madeira. 
 
São destacadas três práticas que podem ser ampliada s a uma escala maior: 
• Práticas de plantio direto. O plantio direto consiste na deposição direta das sementes sob a camada dos 

restos vegetais resultantes da colheita anterior. A prática reduz as emissões resultantes da preparação 
da terra e da utilização de maquinaria agrícola. 

• Gestão melhorada de nutrientes e água na produção de arroz. Práticas de cultivo inovadoras que 
reduzem as emissões de metano e óxido nitroso. 

• Agrossilvicultura. Consiste em práticas de gestão diferentes que incluem deliberadamente espécies 
lenhosas perenes nas propriedades e na paisagem e que aumentam a absorção e o armazenamento de 
dióxido de carbono da atmosfera na biomassa e nos solos. 

 
O relatório, que envolveu 70 cientistas de 44 grupos científicos em 17 países, foi financiado pelo Ministério 
Federal do Ambiente, da Conservação da Natureza e da Segurança Nuclear da Alemanha. O relatório 
completo pode ser visto em www.unep.org/emissionsgapreport2013/. 
 
* Publicado originalmente no site PNUMA(http://www.pnuma.org.br/noticias_detalhar.php?id_noticias=1531). 
 
Fonte:  PNUMA/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/pnuma-necessario-reduzir-emissoes/) 
 



06/11/2013 
 
Brasil pedirá na COP-19 definição de responsabilida de climática de cada país 
 
O Brasil sugerirá na próxima Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19) a adoção de um método global para determinar a 
"responsabilidade histórica" de cada país com a degradação do meio ambiente. 
 
O diplomata José Antonio Marcondes de Carvalho, negociador do Brasil em assuntos ambientais, explicou 
em entrevista coletiva que a metodologia e a gestão dessa medição deveriam ser encarregadas ao Painel 
Intergovernamental da ONU sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês). 
 
Segundo Marcondes, é necessário "estabelecer as responsabilidades históricas" pelo aumento da 
temperatura global, um fenômeno que "se aguça a partir do início da Revolução Industrial", no final do 
século 18. 
 
A COP-19 será realizada em Varsóvia entre os próximos dias 11 e 22 de novembro e, na opinião do 
negociador brasileiro, permitirá começar a "preparar o terreno" para um novo acordo climático global. 
 
"Serão negociações complexas, porque incidirão nas práticas de consumo da sociedade e dos setores 
produtivos", declarou. 
 
Marcondes disse que o Brasil também proporá que cada país faça uma consulta com seus cidadãos sobre 
as possíveis formas de reduzir as emissões de gases poluentes. 
 
"O objetivo seria dar legitimidade e apoio de toda a sociedade às metas que forem assumidas" e aos 
métodos adotados para conseguir limitar as emissões nocivas, considerou o diplomata. 
 
Em relação ao Brasil, Marcondes afirmou que o país cumpre as "metas voluntárias" de redução de 
emissões que assumiu há três anos e negou que o início da exploração de petróleo do pré-sal represente 
alguma contradição com o discurso de defesa do meio ambiente do país. 
 
"O Brasil não é o único produtor de petróleo do mundo. Estamos só começando a exploração de uma 
riqueza da qual dispomos", argumentou. 
 
EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Ciência(http://noticias.terra.com.br/ciencia/brasil-pedira-na-cop-19-definicao-de-
responsabilidade-climatica-de-cada-pais,3b04b3f00a622410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
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Para cada US$ 6 em subsídios às fósseis, apenas US$  1 é gasto em renováveis 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/subsidios.jpg 



Entidade britânica alerta que as ajudas públicas para as energias tradicionais são um grande obstáculo para 
o desenvolvimento de fontes alternativas e para ações climáticas. 
 
Em 2011, os subsídios para carvão, petróleo e gás chegaram à marca de US$ 523 bilhões, de acordo com a 
Agência Internacional de Energia (AIE). Esse dado já era conhecido, mas poucos ainda haviam se 
debruçado sobre ele para estudar o que essa ‘ajuda’ realmente significa para o planeta. 
 
Foi o que fez o Overseas Development Institute (ODI), uma das principais entidades civis britânicas para 
causas humanitárias, em um relatório(http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-
opinion-files/8668.pdf) divulgado nesta quarta-feira (6). 
 
Analisando os dados dos 11 maiores emissores de gases do efeito estufa entre os países-membros da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), o relatório aponta que essas 
nações gastam anualmente em subsídios fósseis US$ 112 para cada adulto de sua população. 
 
A Alemanha, por exemplo, ajuda com €1,9 bilhão o setor de carvão. Já os Estados Unidos fornecem US$ 1 
bilhão em isenção fiscal para agricultores comprarem diesel e gasolina, e mais US$ 500 milhões para 
pesquisa e desenvolvimento em energia fóssil. 
 
Ao fazer a comparação com os subsídios às fontes alternativas, a ODI descobriu que para cada US$ 6 
disponibilizados para as fósseis, apenas US$ 1 é dado às renováveis. 
 
“As regras do jogo são feitas para favorecer os combustíveis fósseis. O status quo encoraja as companhias 
de energia a continuarem a queimar combustíveis de alto carbono e não oferece incentivo para mudanças. 
Estamos jogando dinheiro em políticas que só tornam nossos problemas maiores e que nos levam a 
mudanças climáticas perigosas”, explicou Shelagh Whitley, principal autora do relatório. 
 
Para mostrar como os subsídios prejudicam ações climáticas, a ODI comparou o custo dos créditos de 
carbono europeus, que precisam ser adquiridos por empresas poluidoras, com a ajuda dada aos 
combustíveis fósseis para cada tonelada de carbono emitido. 
 
O resultado é que os subsídios equivalem a US$ 7 por tonelada de CO2, praticamente o mesmo preço dos 
créditos. Ou seja, os governos estão fazendo com que as empresas obrigadas a participar do mercado de 
carbono europeu apenas devolvam o dinheiro que receberam dos próprios cofres públicos. 
 
Recomendações  
O relatório aconselha que o G20 utilize a Conferência do Clima de Varsóvia (COP 19), que começa no 
próximo dia 11, para elaborar um roteiro de ações que visem reduzir os subsídios nos próximos anos. 
 
Uma meta ambiciosa seria garantir o fim total da ajuda pública aos combustíveis fósseis já em 2020, com as 
nações mais ricas adotando reduções a partir de 2015. 
 
Ao eliminar os subsídios ainda nesta década, seria possível reduzir as emissões de gases do efeito estufa 
em 360 milhões de toneladas. 
 
Também seria necessário garantir que o corte de subsídios não resulte na elevação exagerada dos preços 
da energia, seja punindo empresas geradoras que tentem repassar todo o custo da medida para os 
consumidores, seja ajudando as pessoas mais pobres a conseguirem arcar com os possíveis aumentos. 
 
“A ação global para reduzir os subsídios fósseis já está atrasada. Coletivamente, o G20 respondeu por 78% 
das emissões resultantes da queima de combustíveis em 2010. O grupo já concordou com a necessidade 
de diminuir os subsídios. Agora é a hora de transformar esse princípio em ações, estabelecendo metas e 
objetivos ambiciosos”, conclui o relatório. 
 
Para ajudar a repassar a sua mensagem, a ODI lançou um jogo (vídeo abaixo) que pode ser conseguido no 
portal da entidade(http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8670.pdf). 
 
Link para vídeo(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GQMiD61zlnI) 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias3/noticia=735621). 
 



Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/us-6-subsidios-fosseis-us-1-gasto-
renovaveis/) 
 



07/11/2013 
 
Emissões nacionais caíram 36,7% entre 2005 e 2012, apontam ONGs 
 
Ambientalistas lançam sistema para medir emissões paralelo ao do governo. 
Entre 1990 e 2012, emissão de gases-estufa do Brasil aumentou 7%. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 
Levantamento feito por uma rede de organizações ambientais do país, e que analisou as emissões de gases de 
efeito estufa do Brasil entre 1990 e 2012, aponta que entre 2005 e 2012 a quantidade de gases liberados no país 
caiu 36,7%. 
 
A redução foi puxada pelo setor de mudanças do uso do solo, que engloba índices de desmatamento. A 
diminuição foi de 68% em sete anos, segundo o estudo. 
 
Os números são paralelos ao levantamento do governo federal divulgado este ano, que analisou as emissões até 
2010 e constatou queda de 38,7% desde 2005. 
 
No entanto, os números alternativos apontaram alta de 7,9% na quantidade de gases-estufa liberada pelo país ao 
analisar os últimos 22 anos, enquanto que as informações oficiais estimaram queda de 10,5% entre 1990 e 2010. 
 
Os dados foram levantados pelo Observatório do Clima e fazem parte do Sistema de Estimativa de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa (Seeg), plataforma on-line lançada nesta quinta-feira (7). 
 
Seu objetivo, segundo Tasso Azevedo, consultor de sustentabilidade e clima e principal coordenador do sistema, 
será garantir informações claras sobre as emissões de gases nacionais, com atualização anual, além de ampliar a 
capacidade de entendimento da sociedade civil sobre como lidar com os gases-estufa lançados pelo país. 
 
A plataforma analisou as emissões brutas, sem contabilizar dados de sequestro de carbono por meio de florestas 
em pé – metodologia utilizada pelo governo federal para realizar o inventário nacional de emissões. Pparalelo aos 
dados do governo, o estudo utilizou informações dos inventários nacionais lançados anteriormente. 
 

 
Usina termelétrica em Cuiabá, que foi acionada este ano 

Foto:  Assessoria/EPE 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/ZIvhOtqDTQjoR33cxvttH6NW3OY=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/04/14/termeletrica_cui
abpa_300x225.jpg 

 
Apesar de queda, número é alto  
Segundo o Seeg, em 2005 as emissões nacionais foram de 2,34 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. 
 
Já em 2012, a estimativa caiu para 1,48 bilhão de toneladas de CO2 equivalente (medida que soma emissões de 
ao menos seis gases poluentes, como o metano, o dióxido de carbono e óxido nitroso). 
 
Os índices dos dois anos analisados foram maiores que as emissões nacionais de 1990, quando o país registrou 
1,39 bilhão de toneladas de CO2. No mundo, entre 90 e 2012, as emissões cresceram 37% e passaram de 38 
bilhões de toneladas de CO2 equivalente para 52 bilhões de toneladas. 



Em 2012, mudanças no uso da terra (que incluem desmatamento) foi o setor que mais emitiu gases. Agropecuária 
foi o segundo setor que mais emitiu, seguido da energia, processos industriais e resíduos sólidos. 
 
A área de energia foi a que registrou maior crescimento de emissões nas últimas duas décadas. O total passou de 
193 milhões de toneladas de CO2 em 1990 para 436 milhões de toneladas em 2012, crescimento de 126% em 22 
anos. 
 
“Apenas nos últimos dois anos, as emissões do setor energético aumentaram 13%, graças ao maior consumo de 
gasolina (+34%) e redução do consumo de álcool (-30%). Além disso, foram acionadas usinas termelétricas 
(movidas a carvão) por conta da seca no Nordeste. Nos tornamos menos eficientes nessa parte e estamos 
fazendo com que as emissões cresçam mais rápido do que a nossa economia”, explicou Azevedo. 
 
Ele explicou ainda que o setor deve aumentar ainda mais suas emissões se o país não crescer a participação de 
fontes renováveis na matriz energética. 
 
Entre 1990 e 2012:  
• mudança no uso da terra foi único setor que cortou emissões (-42%); 
• geração de energia aumentou em 126% suas emissões; 
• gases-estufa da agropecuária são 45% maiores desde 90; 
• processos industriais lança 65% mais gases atualmente; 
• resíduos sólidos elevou suas emissões em 64% em 22 anos. 
 
Queda no desmatamento  
A redução de emissões na mudança de uso da terra é resultado de políticas voltadas ao combate do 
desmatamento ilegal no país, principalmente na Amazônia, bioma que mais teve retração de emissões. 
 
Dados do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontaram que o desmate no bioma entre agosto de 2011 e julho de 
2012 foi de 4.571 km², menor índice desde que foram iniciadas as medições, em 1988. 
 
No entanto, Azevedo disse que a quantia ainda é alta e faz do Brasil o país que mais desmata florestas no mundo. 
 
A intenção das ONGs ligadas ao sistema de emissões é apresentar as informações para os ministério do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, Casa Civil, Fazenda, além da pasta de Desenvolvimento. 
 
Inventário Nacional  
Em junho, o Ministério da Ciência divulgou que entre 2005 e 2010 as emissões brasileiras de gases de efeito-
estufa caíram 38,7%. No período, os gases emitidos pelo país caíram de 2,03 bilhões de toneladas de CO2 
equivalente para 1,25 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. 
 
Segundo o governo, o resultado fez o país atingir em cerca de 62% sua meta total de corte de emissões 
projetadas para 2020. Este compromisso foi assumido de forma voluntária em 2009, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 15, realizada em Copenhague. 
 
Na época, o Brasil prometeu diminuir ao longo desta década entre 36,1% e 38,9% do total de emissões nacionais. 
O redutor ficaria dividido em cinco grandes setores: energia, processos industriais, agropecuária, mudança de uso 
da terra e florestas, e tratamento de resíduos. 
 
Segundo o relatório, a queda foi impulsionada pela redução do desmatamento em florestas (-76,1%), 
principalmente na Amazônia. Em contrapartida, houve alta das emissões dos setores de energia (+21,4%), 
processos industriais (5,3%), agropecuária (5,2%) e resíduos sólidos (16,4%). 
 
O inventário mostrou ainda uma modificação no ranking dos setores que mais emitem gases-estufa no Brasil. Em 
2005, quando foi elaborado o primeiro inventário nacional, o setor de florestas era responsável por 57% das 
emissões nacionais. Desde 2010, desmatamentos, queimadas e alterações no uso da terra são responsáveis por 
22%. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/emissoes-nacionais-cairam-367-entre-
2005-e-2012-apontam-ongs.html) 
 



08/11/2012 
 
Sede da Conferência do Clima, Polônia ainda aposta no carvão 
 
Fonte fóssil causadora do aquecimento global é responsável por 90% da produção energértica no país. 
Política energética polonesa é entrave para que União Europeia alcance metas mais ousadas de corte de 
emissões. 
 

 
Fonte:  http://www.dw.de/sede-da-confer%C3%AAncia-do-clima-pol%C3%B4nia-ainda-aposta-no-

carv%C3%A3o/a-17213104 
 
São mínimas as chances de que países de peso assumam compromissos obrigatórios para reduzir suas 
emissões durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 19), que começa na próxima 
segunda-feira (11/11) em Varsóvia. Uma das culpadas é a União Europeia: até agora, o grupo não entrou 
em acordo sobre uma ambiciosa meta de redução, o que serviria de bom exemplo a outros países. 
 
Uma das metas acertadas entre os europeus para 2020 já foi, na verdade, atingida – diminuir em 20% a 
emissão de gases de efeito estufa, em comparação com 1990. Ativista, no entanto, querem uma meta mais 
ousada e significativa. Alguns membros da UE, especialmente França e Reino Unido, já anunciaram que 
pretendem cortar 40% das emissões até 2030. 
 
Mas justamente o país que sedia a COP 19 neste ano pode ser a pedra no sapato dos europeus na busca 
por resultados mais expressivos. "A Polônia tem bloqueado (novas metas) dentro da UE nos últimos anos", 
avalia Christoph Bals, diretor da ONG Germanwatch. "Os poloneses vêm impedindo que que as metas 
sejam aumentadas, como seria necessário." 
 
País do carvão 
O carvão cobre cerca de 90% da demanda energética na Polônia. Essa fonte fóssil é a que libera dióxido de 
carbono em maior quantidade durante sua combustão. Ainda assim, o primeiro-ministro Polonês, Donald 
Tusk, defende o uso do carvão no país. "O futuro energético da Polônia está no linhito e na hulha", afirmou 
Tusk em setembro passado. "Nós respeitamos a necessidade de reduzir as emissões, no entanto, vamos 
continuar usando carvão", disse. 



 
COP-19 começa nesta segunda-feira, em Varsóvia 

Fonte:  http://www.dw.de/sede-da-confer%C3%AAncia-do-clima-pol%C3%B4nia-ainda-aposta-no-
carv%C3%A3o/a-17213104 

 
"Obviamente trata-se de proteger as vagas de trabalho na indústria carvoeira", ressaltou Maciev Muskat, 
diretor do Greenpeace na Polônia, em entrevista à Deutsche Welle. "E ainda, segundo o governo, a enegia 
gerada pelo uso do carvão é mais barata que a de fontes renováveis". 
 
Chances para as renováveis 
Para Muskat, no entanto, os argumentos são uma desculpa. "Para o consumidor não interessa o preço, mas 
sim os custos. Se o governo realmente quisesse reduzir custos, apostaria com mais entusiasmo em 
eficiência energética", explica o ativista. Mas não é isso que acontece no país, acrescenta o representante 
do Greepeace. 
 
A Comissão Europeia já entrou com um processo no Tribunal de Justiça Europeu contra a Polônia pelo fato 
de o país ainda não ter implementado um plano de diretrizes para expansão das fontes de energias 
renováveis. A UE estabeleu que as fontes limpas gerem até 20% da energia até 2020. 
 
A Polônia não se move nesta direção: de acordo com um relatório elaborado por pesquisadores do 
Greenpeace juntamente com outras organizações, em 2010 as energias renováveis não chegavam a 
atender 8% das necessidades energéticas dos poloneses. O índice poderia chegar a 27% até 2030 se o 
país abrisse mão do carvão, argumenta o relatório. E, de acordo com Muskat, essa medida estaria 
atendendo a um desejo a própria população. 
 
Promoção internacional 
Muskat considera bastante improvável que o governo polonês mude sua posição com relação ao uso de 
carvão, ou ainda que permita o anúncio, pela UE, de uma meta muito ousada para redução de gases do 
efeito estufa. Paralelamente, o ministro polonês do Meio Ambiente e presidente da COP 19, Marcin Korolec, 
prometeu conduzir as negociações a um desfecho bem-sucedido. 
 

 
Cerca de 90% da demanda energética da Polônia são cobertos pelo uso do carvão 

Fonte:  http://www.dw.de/sede-da-confer%C3%AAncia-do-clima-pol%C3%B4nia-ainda-aposta-no-
carv%C3%A3o/a-17213104 

 
"A conferência é um espaço para promoção (do governo)", ressalta o ativista do Greenpeace, destacando 
que, enquanto Varsóvia não desistir de sua resistência às metas do bloco europeu, não poderá avançar em 
nível internacional. 



Muskat espera que a população polonesa aumente a pressão sobre o governo e exija mudanças na política 
climática e energética. Ele ainda vê neste momento uma oportunidade para que pelo menos parte da 
oposição adote o tema e passe a promover discussões a respeito. 
 
No entanto, isso não alteraria em nada a Conferência do Clima. Por isso que a atuação de países como 
Alemanha vai pesar mais, avalia Christoph Bals. Essas nações deveriam propor um "pacote" de medidas 
que permita com que a Polônia mude sua postura sem prejudicar sua reputação, nem arriscar seus 
interesses na área de segurança. 
 
"Por um lado, é preciso deixar claro aos poloneses que a economia interna e a própria população podem 
lucrar quando com um plano de eficiência energética e com investimentos em energias renováveis", afirma 
Bals. "Além disso, é necessário que se mostre um caminho à Polônia no qual ela, por meio de uma 
determinada política energética, não dependa da Rússia. Neste ponto, a UE precisa demonstrar que o 
suprimento energético da Polônia estará garantido – independentemente da pressão feita pelos russos". 
 
Fonte:  DW.DE > Notícias > Meio Ambiente(http://www.dw.de/sede-da-confer%C3%AAncia-do-clima-
pol%C3%B4nia-ainda-aposta-no-carv%C3%A3o/a-17213104) 
 



10/11/2013 
 
Na Polônia, COP 19 'prepara terreno' para novo acor do global climático 
 
Encontro começa nesta segunda-feira (11) e segue até dia 22, em Varsóvia. 
Brasil vai apresentar proposta para que países mobilizem a sociedade civil. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 

 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
Com clima de “preparação de terreno”, começa nesta segunda-feira (11) em Varsóvia, na Polônia, a Conferência 
da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 19), encontro que vai reunir governos de mais de 190 países e discutir 
o novo acordo global para cortar emissões de gases de efeito estufa. 
 
A reunião dará os primeiros passos na busca pelo novo tratado (ou protocolo) que terá de ser assinado por todos 
os países em 2015 e entrar em vigor a partir de 2020. 
 
O acordo terá como foco obrigar, por força de lei, ações para redução do lançamento de gases para a atmosfera 
e, com isso, diminuir os impactos da mudança climática. 
 
Sua criação foi definida na COP 17, realizada na África do Sul em 2011, e terá o objetivo de substituir o Protocolo 
de Kyoto, criado em 1997 para obrigar nações desenvolvidas a reduzir suas emissões em 5,2%, entre 2008 e 
2012, em relação aos níveis de 1990. 



Kyoto é considerado ineficaz por diplomatas, cientistas e ambientalistas para conter as mudanças climáticas por 
não compreender um dos maiores emissores históricos de gases, os Estados Unidos (que não confirmaram sua 
participação no acordo), e não abrigar potências emergentes, como China, Índia e Brasil, responsáveis atualmente 
por grande quantidade de emissões. 
 
“O objetivo é que tenhamos claramente o sumário sobre o que será o acordo. Vamos estabelecer exatamente o 
que vai entrar nele. [Os países vão decidir que] o acordo vai ter esses componentes. Como eles vão estar 
definidos [no texto] já é outro detalhe e vai ser o trabalho do ano que vem”, disse Tasso Azevedo, consultor de 
sustentabilidade e clima. 
 
Suspiro em Doha 
No ano passado, a reunião aconteceu em Doha, no Qatar, país altamente dependente do petróleo. Lá, os países 
estabeleceram a criação de um segundo período do Protocolo de Kyoto, que vigora desde 1º de janeiro de 2013, 
com previsão de término para 2020. 
 
No entanto, a discussão que define como as nações ricas vão financiar países em desenvolvimento na luta contra 
a mudança climática ficou sem avanços, já que governos "ricos" disseram não ter dinheiro devido à crise 
financeira -- posição que deve ser mantida no novo encontro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês), segundo especialistas. 
 
Já neste ano, uma curiosidade: a Polônia, sede da 19ª edição da reunião, é um país dependente do carvão, pois 
obtém dessa matriz energética mais de 90% de suas necessidades de eletricidade. Desde que passou a integrar a 
União Europeia, em 2004, tem se oposto duramente às políticas climáticas apoiadas pela maioria dos países do 
bloco. 
 
A diplomacia brasileira quer pedir na COP 19 que todos os governos façam consultas internas com setores da 
sociedade civil sobre as metas de redução de emissões de gases-estufa. O objetivo é legitimar o apoio da 
sociedade às metas que deverão ser assumidas pelos governantes no novo tratado 
 
Propostas brasileiras 
De acordo com o Itamaraty, durante a conferência na Polônia, que segue até o dia 22, o Brasil vai apresentar duas 
propostas com o intuito de aumentar a participação da sociedade civil na discussão climática e delinear melhor as 
responsabilidades dos países pelas emissões. 
 
A primeira proposta é solicitar ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, a criação de 
uma metodologia que calcule a "culpa histórica" de cada nação sobre o aumento da temperatura do planeta. O 
mecanismo, segundo o governo, é defendido pelo Brasil desde 1997, quando foi firmado o Protocolo de Kyoto. 
 
A diplomacia brasileira quer ainda pedir na COP 19 que todos os governos envolvidos nas negociações façam 
consultas internas com setores da sociedade civil sobre as metas de redução de emissões de gases-estufa. O 
objetivo é legitimar o apoio da sociedade às metas que deverão ser assumidas pelos governantes. 
 

O objetivo é que tenhamos claramente o sumário sobre o que será o 
acordo. Vamos estabelecer exatamente o que vai entrar nele" 
 
Tasso Azevedo, consultor de sustentabilidade e clim a 
 
Em entrevista concedida na última quarta (6), em Brasília, o novo embaixador brasileiro para assuntos climáticos, 
José Antônio Marcondes de Carvalho, substituto de Luiz Alberto Figueiredo Machado, que deixou o cargo para ser 
ministro das Relações Exteriores, disse que é preciso “romper com o imobilismo” quando se trata das negociações 
sobre corte de emissões de gases. 
 
Ainda segundo Marcondes de Carvalho, as negociações, como as que vão acontecer na Polônia, são 
"complexas" porque influenciam nas práticas de consumo da população e do setor produtivo. 
 
"Sabemos que a maior parte da poluição que provoca a mudança climática vem da queima de combustíveis 
fósseis. Devemos parar de usar combustíveis fósseis e ter uma transição justa para as energias renováveis. Isso 
não vai acontecer rápido o suficiente sem o apoio dos governos, que precisam enviar sinais políticos claros para 
os investidores", disse Samantha Smith, chefe da equipe da organização ambiental WWF, em comunicado sobre 
a participação da ONG nas negociações em Varsóvia. 
 
Alerta dos cientistas 



A reunião da ONU acontece dois meses após o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, 
anunciar o quinto relatório de avaliação (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/novo-relatorio-climatico-
reforca-visao-de-que-homem-causa-aquecimento.html), que aumentou o grau de certeza dos cientistas em 
relação à responsabilidade do homem no aquecimento global. 
 
Para o painel, há mais de 95% (extremamente provável) de chance de que o homem tenha causado mais de 
metade da elevação média de temperatura registrada entre 1951 e 2010, que está na faixa entre 0,5 a 1,3 grau. 
 
O documento afirma que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso 
aumentaram para "níveis sem precedentes em pelo menos nos últimos 800 mil anos". 
 
O novo relatório trouxe ainda que há ao menos 66% de chance de a temperatura global aumentar pelo menos 2 
ºC até 2100 em comparação aos níveis pré-industriais (1850 a 1900), caso a queima de combustíveis fósseis 
continue no ritmo atual e não sejam aplicadas quaisquer políticas climáticas já existentes. 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/88BSrJ9q34CY659LDutsZjoyaXE=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/09/27/ipcc_v2.jpg 



Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/na-polonia-cop-19-prepara-terreno-
para-novo-acordo-global-climatico.html) 
 



11/11/2013 
 
COP19- Objetivo incial é ‘pavimentar’ acordo de red ução de CO 2 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Estádio Nacional, em Varsóvia, será a sede da conferência. O relógio situado 
no alto da torre sugere que os líderes mundiais corram contra o tempo. 

Foto:  Ministério do Meio Ambiente da Polônia 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/varsovia-ecod.jpg 

 
O relógio no alto da torre, próximo ao Estádio Nacional da Polônia, em Varsóvia, sugere que o tempo não 
para, como já cantara Cazuza, e que também não há muito tempo para os chamados líderes mundiais 
definirem medidas para conter o aquecimento do planeta e seus efeitos. Representantes de mais de 190 
países se reúnem a partir de segunda-feira, 11 de novembro, na capital polonesa, para participarem da 19ª 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19), com o objetivo de definirem as 
bases para um acordo em 2015 que tentará minimizar as mudanças climáticas. 
 
A ambição é ter sucesso no grande encontro climático previsto para Paris em menos de dois anos, onde 
Copenhague fracassou em 2009: selar um acordo sobre uma redução das emissões de gases do efeito 
estufa (GEE) suficiente para limitar o aquecimento global a 2°C em relação à era pré-industrial. 
 
“É agora que devemos agir contra as mudanças climáticas, e Varsóvia tem que mostrar que 
compreendemos esta mensagem”, destacou recentemente a responsável pelas questões climáticas na 
ONU, Christiana Figueres. 
 
Um dos desafios que estarão em pauta na Polônia diz respeito as emissões de gases do efeito estufa, que 
continuam a crescer. Outra má notícia: o carvão deve se tornar em 2020 a primeira fonte de energia da 
economia mundial devido ao apetite dos principais países emergentes. 
 
Para conter o aquecimento global a 2°C, será necess ário que as emissões de GEE em 2020 permaneçam 
em até 44 Gt (atualmente elas já são cerca de 50 Gt por ano), e que, em seguida, sejam reduzidas pela 
metade até 2050, indicou na primeira semana de novembro o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma). 
 
Pautas na mesa  
O que está em jogo nestas negociações é dividir o esforço entre os grandes poluidores como a China (23% 
das emissões globais de GEE), os Estados Unidos (15%), a União Europeia (11%), a Índia e Rússia (5%). 
Conforme decidido em Durban, em 2011, o acordo de 2015 deverá contar com o envolvimento de todos os 
países – ao contrário do Protocolo de Kyoto, que cobria apenas os países industrializados – e ser 
juridicamente vinculativo. 
 
As discussões se anunciam difíceis quanto ao nível de restrições legais do texto, questão particularmente 
sensível para os norte-americanos, que ainda relutam em ratificar um tratado internacional, ou no nível de 



envolvimento das economias emergentes, que clamam por seu direito ao desenvolvimento e a 
responsabilidade dos países industrializados no aquecimento global. 
 
Se nenhuma decisão final é esperada em Varsóvia, “é importante conseguir superar algumas diferenças e 
ter mais clareza sobre o que as partes estão tentando alcançar em Paris”, considera Alden Meyer, da 
organização não governamental Union of Concerned Scientists. 
 

 
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/novembro/cop-19-comeca-
em-varvovia-com-objetivo-de/images/cop19-ecod.jpg 

Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/varsovia-ecod.jpg 
 
Raiz do problema  
No sábado (9), dois dias antes de começar a COP-19, o Greenpeace realizou um protesto pacífico para 
mostrar aos governos do mundo a urgência em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, que causam 
sérios danos ambientais, de suas matrizes energéticas. 
 
Em seis termelétricas a carvão do país, mensagens como “A mudança climática começa aqui!” e “O 
aumento do nível do mar começa aqui!” foram projetadas em várias línguas para chamar a atenção das 
pessoas e, em especial, dos negociadores do clima, para as grandes fontes de emissão de carbono, 
diretamente responsáveis pelas mudanças climáticas, em muitos casos irreversíveis. 
 
“É hora de os governos mundiais pararem de atuar em prol do interesse das indústrias de combustíveis 
fósseis. Eles precisam parar de colocar os lucros das empresas emissoras de carbono a frente do bem-
estar dos cidadãos e do planeta”, disse Kumi Naidoo, diretor-executivo do Greenpeace Internacional. 
 
Anfitriã do evento, a Polônia possui 90% de sua economia baseada em combustíveis fósseis. No entanto, 
seu governo segue bloqueando a União Europeia de adotar metas mais ambiciosas e assumir 
compromissos concretos nas negociações climáticas. 
 
A COP-19 segue até o dia 22 de novembro. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/novembro/cop-19-
comeca-em-varvovia-com-objetivo-de?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-objetivo-incial-e-pavimentar-acordo-de-
reducao-de-co2/) 
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COP 19 prepara-se para novo acordo de clima até 201 5 
 
por Redação do WWF Brasil 
 

 
O aumento na concentração de gases estufa na atmosfera começou com a Revolução 
Industrial. Em pleno século XXI, a crise é real e o setor privado pode ajudar a combatê-la. 

Foto:  André Bartschi/WWF-Canon 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/WWFBrasil.jpg 

 
Começa hoje, 11 de novembro, e segue até dia 22, em Varsóvia, na Polônia, a 19ª Conferência das Partes 
– COP-19, com o objetivo de trilhar novos caminhos para um acordo internacional para cortar emissões de 
gases de efeito estufa. 
 
Esta conferência é uma importante reunião, onde estarão presentes governos de mais de 190 países, que 
vão discutir sobre um acordo internacional para temas associados à mitigação, financiamento e adaptação 
às mudanças climáticas. O objetivo deste acordo é obrigar os países a agir, por força de lei, a reduzir o 
lançamento de gases para a atmosfera. O novo tratado deverá ser assinado por todos os países na 
conferência em Paris, em 2015, e entrar em vigor a partir de 2020. 
 
O novo acordo internacional teve a sua criação definida na COP-17 na África do Sul, visando substituir o 
antigo Protocolo de Kyoto vigente de 2008 a 2012, que buscava garantir que os países desenvolvidos 
reduzissem suas emissões em 5,2% entre 2008 e 2012 com base nas emissões de 1990. O Protocolo Kyoto 
não alcançou suas metas, principalmente por não contemplar grandes emissores mundiais, como os 
Estados Unidos, que não ratificaram o protocolo, e países em desenvolvimento como o Brasil, Índia e China, 
responsáveis por uma grande parte das emissões globais. 
 
Segundo André Nahur, coordenador interino de mudanças climáticas e energia do WWF-Brasil, “o grande 
desafio do novo protocolo a ser definido em 2015 é definir padrões seguros de emissões respeitando a 
responsabilidade histórica dos países e garantindo um desenvolvimento de baixo carbono para o mundo 
com base em um princípio de equidade”. 
 
A COP 19 começa em um contexto mundial complexo de mudanças climáticas, em que os níveis seguros 
de emissões de gases de efeito estufa foram atingidos em maio de 2013. O 5º Relatório do IPCC, lançado 
em setembro deste ano, reafirmou que há mais de 95% de probabilidade que a ação do homem é 
responsável pela elevação média da temperatura, principalmente por causa da queima de combustíveis 
fósseis e do desmatamento, chegando a aumentos de 40% de CO2 na atmosfera desde 1750. 
 
A conferência deste ano começa dando exemplos de como os países tem tratado o tema, segundo a chefe 
da delegação do WWF, Tasneem Essop: “O governo polonês tem demonstrado como não lidar com essa 
importante negociação e tem expectativas muito baixas para esta reunião. Ele estão tentando emplacar uma 
abordagem que respalda o carvão como um carvão verde, coisa que não existe”. De acordo com ela, o 
mundo das políticas de clima e energia ainda é pautado por interesses de empresas de combustíveis 
fósseis e não por decisões que buscam um objetivo comum do que é o melhor para o mundo e para a 
humanidade. 
 
Brasil exerce importante papel na política do clima  
O Brasil se apresenta como um importante membro do BASIC, formados também pela África do Sul, Índia e 
China, com negociadores de alto nível, e muitas vezes com papel de liderança em questões específicas na 



UNFCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). “Apesar de o Brasil ter 
reduzido quase 80% de sua meta de 36.1 a 38.9% de suas emissões, principalmente com base na redução 
do desmatamento na Amazônia, o país continua investindo principalmente em energia hidroelétrica, 
geração elétrica baseada em carvão e na exploração do petróleo, desconsiderando o seu potencial solar e 
eólico e perdendo a oportunidade de criar um desenvolvimento baseado em baixo carbono e de segurança 
climática para a sua população,” avalia André Nahur, coordenador interino de mudanças climáticas e 
energia do WWF-Brasil. 
 
No âmbito das negociações internacionais, o WWF-Brasil espera que os governos concordem para fechar a 
lacuna de emissões antes de 2020; estabeleçam um processo independente de especialistas para garantir 
uma estrutura de referência em equidade; dediquem-se para mobilizar recursos para um financiamento 
climático, e que a COP-19 resulte numa trajetória clara para aumentar o financiamento público até US$ 100 
bilhões por ano até 2020; e, por último, cheguem a um acordo comum em 2015. 
 
O WWF-Brasil reafirma a importância de o governo brasileiro assumir um protagonismo nas negociações 
buscando um acordo climático global que garanta uma segurança climática, considerando o grande impacto 
do aquecimento global no seu território e em comunidades marginalizadas e carentes que sofrem com estas 
mudanças. 
 
* Publicado originalmente no site WWF 
Brasil(http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?36862). 
 
Fonte:  WWF Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop-19-prepara-se-para-novo-acordo-de-
clima-ate-2015/) 
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COP-19 – Conferência começa sob o impacto da tragéd ia nas Filipinas 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Imagem:  Super tufão Hayan/NOAA. 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/haiyan-190mph.jpg 
 
A décima nona Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP-19) teve início nesta segunda-feira (11) em Varsóvia, na Polônia, e pode ser que o 
encontro resulte em mais do que o esperado devido aos apelos do povo filipino. 
 
O principal negociador do país, Yeb Sano, destacou o fato de que as Filipinas não estão tendo tempo para 
se recuperar dos eventos climáticos extremos e que as Conferências Climáticas têm sido para ele apenas 
um local para desabafar e não para conseguir ajuda concreta. 
 
“No ano passado eu estava na COP-18, em Doha, e descrevia para todos a tragédia do tufão Bopha, que 
matara mais de mil dos meus conterrâneos. Agora, tenho novamente que trazer notícias terríveis, com o 
Hayan ceifando a vida de pelo menos dez mil filipinos”, disse. 
 
Sano ainda mencionou que, além do Bopha e do Hayan, as Filipinas sofreram com fortes enchentes durante 
o período de monções, no meio deste ano, afetando mais de três milhões de pessoas. 
 
“Não recebemos nenhum recurso das nações mais ricas para ajudar a nos adaptar a essa realidade, não 
podemos continuar assim. Não conseguiremos suportar ficar fugindo de tempestades para sempre”, 
completou. 
 
O negociador reconheceu que a ciência não consegue atribuir um único evento às mudanças climáticas, 
mas afirmou que o cenário visto no seu país nos últimos anos é idêntico ao previsto pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 
 
“As mudanças climáticas significam que super tufões não serão mais eventos únicos a cada século. Temos 
que aceitar essa transformação e tentar nos preparar, pois estamos vendo essas tragédias anualmente”, 
explicou Sano. 
 
Foi realizada uma homenagem às vítimas do Hayan, com três minutos de silêncio na plenária da 
conferência. 



 
O negociador chefe das Filipinas, Yeb Sano. 

Foto:  UNFCCC 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/yebsanofilipinas.jpg 

 
Negociações 
Ainda é incerto quais serão as repercussões do Hayan na COP-19, mas as expectativas não eram das 
melhores, com muitos países ainda atravessando problemas econômicos, o que sempre dificulta as 
conversas. 
 
Os primeiros entraves já começaram, com a Rússia se destacando negativamente. 
 
Os negociadores russos querem, antes mesmo de começar a debater o futuro acordo climático, rever o 
processo decisório da conferência, que é regido pela unanimidade. 
 
Segundo eles, esse princípio não foi obedecido na edição passada da COP, em Doha. Na ocasião, o prazo 
para o encerramento do evento já estava em muito ultrapassado e os organizadores consideraram aprovado 
o texto final mesmo quando a Rússia ainda se opunha. 
 
Não é surpresa essa posição dos russos agora; durante as negociações em julho deste ano, em Bonn, na 
Alemanha, eles já haviam provocado o colapso de um dos trilhos de debates pelo mesmo motivo. 
 
Apesar desse início tumultuado, a secretária executiva da Convenção-Quadro da Organização das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Christiana Figueres, e o anfitrião, o ministro de Meio Ambiente 
da Polônia, Marcin Korolec, dizem esperar bons resultados. 
 
“Nós ainda temos tempo e poder para limitar o aquecimento global a 2ºC. Devemos agora avançar para 
construir a fundação de um acordo climático universal em 2015”, declarou Figueres. 
 
“Precisamos estar preparados para um planeta com nove bilhões de habitantes. Sendo criativos, podemos 
reduzir as emissões de gases do efeito estufa enquanto criamos empregos, promovendo assim crescimento 
econômico e garantindo melhores condições de vida”, disse Korolec. 
 
Brasil  
“O Brasil está levando para Varsóvia algumas contribuições para as negociações. A primeira é para que o 
IPCC prepare de maneira bastante rápida uma metodologia simplificada para que cada país possa calcular 
sua responsabilidade histórica para o aumento da temperatura global”, afirmou no último dia 4 o subchefe 
da divisão de Clima, Ozônio e Segurança Química do Ministério das Relações Exteriores, Felipe Rodrigues 
Gomes Ferreira. 
 
De acordo com Ferreira, o cálculo sobre a responsabilidade histórica do aquecimento global é uma “questão 
chave” e é defendida pelo Brasil desde 1997, quando houve a negociação do Protocolo de Quioto. 
 
Assim, o país espera garantir que o futuro acordo respeite o princípio das “responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas”. Dessa forma, nações como os Estados Unidos e as potências europeias deverão ter 
compromissos maiores no tratado do que as emergentes, como Brasil, China e Índia. 
 
Os negociadores brasileiros defendem também a organização de debates nacionais, com início já em 2014, 
para discutir internamente em cada país as metas relativas à redução de emissões, por exemplo. Esse 
processo facilitaria a adoção do futuro acordo climático. 



A COP-19 segue até o próximo dia 22. Assista ao vivo(http://unfccc4.meta-
fusion.com/kongresse/cop19/templ/live.php?id_kongresssession=6810). 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735641). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-conferencia-comeca-sob-o-
impacto-da-tragedia-nas-filipinas/) 
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COP-19 – Novos horizontes para as negociações do cl ima 
 
por Nathália Clark, do Greenpeace 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/plenary.png 

 
Os países presentes em Varsóvia, na Polônia, para a COP-19, tem o dever e o desafio de assumir 
compromissos ambiciosos e urgentes para controlar o aquecimento global. 
 
Teve início nesta segunda-feira (11), em Varsóvia, a 19a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (COP-19). Em meio ao frio inverno europeu, as discussões em torno das mudanças climáticas e 
seus impactos globais começam a esquentar os corredores do centro de convenções e de toda a capital 
polonesa. A reunião, que conta com a participação de representantes de 190 países, dará sequência às 
negociações sobre um novo acordo climático, que tem até 2015 para ser finalizado e passará a vigorar em 
2020, substituindo o Protocolo de Kyoto. 
 
Apesar de os pensamentos já estarem direcionados ao novo tratado, Kyoto ainda está de pé e os países 
desenvolvidos precisam apresentar metas mais ambiciosas e concretas para esta segunda fase, acordada 
na COP-18, em Doha, Qatar. Para garantir que a temperatura global fique abaixo dos 2 graus Celsius, é 
crucial que a distância entre o nível que as emissões precisam atingir até 2020 e o que elas se encontram 
hoje seja drasticamente diminuída. Além disso, os países ricos devem trazer investimentos para o Fundo 
Verde para o Clima, mecanismo financeiro criado para mobilizar recursos que ajudem os países em 
desenvolvimento a atenuar os impactos do aquecimento global. 
 
A proposta que o governo brasileiro apresentou para esta conferência inclui a cobrança de ações mais 
efetivas e urgentes de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa por parte dos países 
desenvolvidos até 2020. “Devemos romper com o imobilismo em que os países ricos estão imersos diante 
dos compromissos para conter a elevação da temperatura global”, afirmou em audiência pública em Brasília 
o novo negociador-chefe da delegação brasileira, embaixador José Marcondes de Carvalho. 
 
Também foi sugerida, e será colocada em debate, a realização de uma ampla consulta pública sobre o tema 
em cada país, além de um pedido oficial, endereçado ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), de criação de uma metodologia para que cada país possa calcular 
sua responsabilidade histórica sobre o aumento da temperatura global. 
 
Em Doha, o governo brasileiro apresentou o menor índice histórico do desmatamento na Amazônia – 4.656 
quilômetros quadrados entre agosto de 2011 e julho de 2012. Entretanto, em 2013, os alertas de 
degradação florestal e desmatamento na Amazônia Legal voltaram a apresentar sinais de crescimento. Os 
dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) para agosto de 2012 a julho de 
2013 apontaram um aumento de 35% com relação ao período anterior. Além disso, os setores de energia e 
agropecuária têm apresentado um aumento exponencial de emissões. 



“O desafio que o Brasil tem pela frente ainda é maior do que as conquistas realizadas na área de florestas. 
O governo brasileiro deve ser reconhecido internacionalmente por seus esforços, mas o desmatamento 
ainda é uma ameaça presente e o país precisa zerá-lo para provar que está fazendo de fato o seu dever de 
casa. É necessário também que a Política Nacional sobre Mudança do Clima seja plenamente 
implementada para controlar as emissões crescentes dos demais setores e garantir a redução prevista na 
meta internacional”, defendeu Renata Camargo, coordenadora de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil. 
 
A participação do setor de energia no escopo total de emissões brasileiras dobrou de 16% para 32% de 
2005 a 2010. E o setor tende a continuar aumentando sua participação no aumento do clima global, uma 
vez que políticas mais rigorosas de eficiência energética estão fora das prioridades do governo e os 
combustíveis fósseis continuam a ter a parcela mais gorda dos investimentos na área – 72%, segundo o 
Plano Decenal de Energia 2022. 
 
No novo tratado, todos os países, incluindo os do Anexo II do Protocolo de Kyoto (grupo das nações em 
desenvolvimento) deverão adotar metas obrigatórias de redução de emissões, que serão legalmente 
cobradas no âmbito das Nações Unidas. “O Brasil ainda figura na lista dos seis maiores emissores de 
gases-estufa do mundo. O país tem o potencial de ser um verdadeiro líder nas negociações climáticas, mas 
precisa de fato assumir este papel, implementando uma política climática coerente e consistente com o seu 
nível de emissões”, frisou Renata Camargo. 
 
* Publicado originalmente no site Greenpeace(http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/novos-horizontes-
para-as-negociaes-do-clima/blog/47320/). 
 
Fonte:  Greenpeace/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/cop19-novos-horizontes-para-
negociacoes-clima/) 
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O que esperar da COP-19? 
 
por Délcio Rodrigues e Silvia Dias* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/shutterstock_humanidade.jpg 

 
A fria Varsóvia atrairá a atenção do mundo entre os dias 11 e 22 de novembro de 2013, quando acontece a 
19a Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU para Mudanças Climáticas (UNFCCC). E a 
grande pergunta é: o que podemos esperar da COP-19? 
 
Para responder, é preciso primeiro olhar para trás e entender o lugar que esse encontro ocupa dentro do 
processo de negociações climáticas. A COP-19 é a primeira depois do encerramento do Caminho de Bali, o 
qual manteve as negociações em dois trilhos – do Protocolo de Quioto (KP) e das Ações Cooperadas de 
Longo Prazo (LCA) – por cinco anos. De agora em diante, não há mais a divisão entre países do Anexo I 
(signatários do Protocolo de Quioto) e os demais: estamos todos juntos no mesmo barco. Até o ano 
passado, as negociações eram feitas em dois trilhos paralelos porque o Protocolo de Quioto foi ratificado 
apenas por alguns países industrializados, o que levou à necessidade de criar outro caminho para incluir 
grandes emissores, como Estados Unidos, China e Brasil, entre outros. 
 
O novo trilho de negociações se chama Plataforma de Durban para Ação Fortalecida (ADP, na sigla em 
inglês) e tem dois objetivos: o primeiro, alcançar o acordo climático global que se espera firmar em 2015; o 
segundo, reduzir o hiato entre as emissões dos gases causadores do efeito estufa (GHG, na sigla em 
inglês) e os níveis considerados seguros pela ciência, elevando as ambições de mitigação até 2020, ou 
seja, antes que o acordo climático entre em vigor. 
 
A diferença de cinco anos entre o ano em que se espera alcançar um acordo climático global (2015) e sua 
entrada em ação (2020) justifica-se pela necessidade de adaptação das legislações locais, uma vez que a 
governança global da ONU não se sobrepõe à Constituição e às leis internas dos países-membros. 
 
Varsóvia definirá o cenário para discussões até 2015 e este é o principal resultado que se espera da COP-
19: que sejam tomadas decisões sobre a forma de estrutura e sequência de trabalho no próximo biênio. 
Espera-se também que os países se disponham a reduzir muito mais do que o prometido até agora – e um 
objetivo fortalece o outro. Elevar a ambição pré-2020 aumenta a confiança dos negociadores, 
especialmente entre as nações em desenvolvimento e para os países mais vulneráveis, porque indica 
seriedade nos compromissos. Para estes países, cortar as emissões e fortalecer os recursos e ferramentas 
de adaptação são prioridades e, por isso, certamente não deixarão que o relativamente recente mecanismo 
de Loss and Damage (ou Perda e Dano, em português), seja soterrado por outras agendas. 
 
Outro fator-chave para o sucesso é elevar a confiança entre os negociadores. Ele passa pela robustez do 
Fundo Verde Climático e por respostas efetivas aos recursos de US$ 100 bilhões anunciados em 2009 em 
Copenhague, na COP-15, cuja origem não foi determinada até agora. O acompanhamento do Programa de 
Trabalho sobre Finanças de Longo Prazo (LTF-WP), que descreve os caminhos para ampliar o 
financiamento, é essencial. 



 
Varsóvia e o fantasma de Copenhague  
A confiança é um fator crítico também porque o fantasma de Copenhague ainda ronda as negociações. O 
receio de que o fracasso da COP-15 venha a se repetir em 2015 é real e constantemente alimentado pela 
luta para manter a matriz energética global baseada em combustíveis fósseis – ou para retardar a migração 
para fontes limpas. A imprensa australiana já noticiou que o país não enviará nenhum ministro à COP – que, 
tradicionalmente, reserva os últimos dias para as chamadas Sessões de Alto Nível, que reúnem 
representantes dos países-membros com poder de decisão. São truques que geram desconfiança e que 
podem retardar os trabalhos. 
 
Outra manobra que pode complicar um processo que foi simplificado com o fim dos trilhos de negociação é 
o questionamento das Responsabilidades Comuns, Porém Diferenciadas (ou CBDR, na sigla em inglês) – 
um conceito que há anos tem colocado países desenvolvidos e em desenvolvimento em campos opostos. 
Enquanto os primeiros querem uma maior divisão de responsabilidades (e custos!) entre os países-
membros da UNFCCC, os segundos defendem o respeito às diferenças sociais e responsabilidades 
históricas. Como as Responsabilidades Comuns Porém Diferenciadas estão na Convenção-Quadro das 
Mudanças Climáticas, e não no acordo que está sendo gestado, seria preciso alterar conceitos fundantes da 
própria UNFCCC – um bode que pode ficar na sala por vários anos. 
 
Apesar da diferença estrutural com a COP-18, algumas semelhanças podem ocorrer. O fator Rússia, por 
exemplo. Tanto o gigante asiático com algumas das nações que integravam a antiga União Soviética, como 
Cazaquistão, Ucrânia e Bielorrússia, têm objeções às decisões tomadas sobre o segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto que impedem a transferência de suas emissões não utilizadas da 
primeira fase de compromisso para o segunda. A dúvida é sobre como a Polónia lidará com a pressão 
russa, considerando-se que ela mesma tem sido bastante refratária ao avanço das negociações. 
 
O fator Estados Unidos também pode se repetir: seu negociador chefe, Todd Stern, não perde uma 
oportunidade para desacreditar o processo da UNFCCC em favor de negociações bilaterais. O progresso 
obtido na periferia das negociações climáticas, notadamente o acordo entre os norte-americanos e a China 
sobre energias renováveis, devem ser usados para defender a crescente integração entre processos 
formais e informais. Outra tese cara aos países desenvolvidos que continuará na mesa é a crescente 
participação da iniciativa privada nas iniciativas e financiamento da mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas – algo que os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, questionam. 
 
Terra do carvão  
Tudo isso na fria Varsóvia, que nunca abrigou um governo favorável às negociações do clima. 
Historicamente, o carvão sempre foi o motor da economia da Polônia e é a garantia de independência do 
gás vindo da Rússia. A indústria de energia intensiva e de combustíveis fósseis tem tido acesso privilegiado 
nos eventos pré-COP coordenados pelos poloneses. Doze empresas de combustíveis fósseis foram 
convidadas a patrocinar a COP-19. E, ironicamente, a segunda semana da Conferência coincidirá com um 
grande evento internacional da indústria do carvão que está sendo recepcionado pela Polônia. 
 
Christiana Figueres, secretária executiva da UNFCCC, já confirmou presença na Cúpula do Carvão, 
gerando protestos dos ambientalistas. Não bastasse isso, há algumas semanas apareceu no site oficial da 
COP-19 uma postagem sobre as oportunidades econômicas trazidas pelo derretimento do gelo do Ártico. E 
o aplicativo oficial para smart-phone da COP-19 traz a seguinte mensagem de abertura: “As mudanças 
climáticas são fenômenos naturais, que já ocorreram muitas vezes na terra”. A comunidade internacional 
ainda não decidiu sobre a melhor forma de expor estas contradições sem fomentar conflitos e erodir o clima 
das negociações. O fracasso de Copenhague ainda está muito vivo na memória de todos para não deixar 
dúvidas sobre como o país-anfitrião pode implodir uma conferência. 
 
Se o acordo climático almejado para 2015 fosse um prédio, Varsóvia seria seu alicerce. Precisa ser sólido, 
mas não é o que atrai a atenção e admiração dos moradores. Não esperamos grandes manchetes na 
imprensa. Mas o acompanhamento atento e a pressão da sociedade são fundamentais para que a 
construção não desabe no futuro. 
 
* Délcio Rodrigues  é especialista em Mudanças Climáticas do Vitae Civilis(http://www.vitaecivilis.org.br/). 
Silvia Dias , membro do Conselho Deliberativo do Vitae Civilis, acompanha as negociações climáticas desde 
2009. 
** Atualizado às 15hs do dia 11 de novembro de 2013. 
 
Fonte:  Vitae Civilis/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/o-que-esperar-da-cop19/) 
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COP-19 – Em movimento pelo clima 
 
por Emilia de Mattos Merlini, da Agência Jovem de Notícias, especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/global_power-300x225.jpg 

 
VARSÓVIA  – Global Power Shift, o movimento internacional de jovens sobre mudanças climáticas promove 
ações em cerca de 130 países. 
 
A primeira fase do Global Power Shift (GPS) aconteceu em junho, na Turquia, e reuniu 500 jovens já 
envolvidos com o tema, além de 100 ativistas das mudanças climáticas responsáveis por formar esses 
jovens sobre: conduta em negociações (policy), mídia e comunicação, “artivismo”, ação direta não violenta e 
campanha digital. O evento foi promovido pela organização 350.org em parceria com outras entidades. 
 
Foram seis dias de formação onde os jovens propuseram ações para realizarem em seus países, buscando 
conscientizar as comunidades locais. Para a polonesa Diana Maciaga, 28 anos, “o melhor do evento é o 
senso de comunidade e solidariedade compartilhado, visto que as mudanças climáticas afetam a todas as 
pessoas, de todos os países, independente de suas diferenças”. 
 
Como parte das ações do Global Power Shift, os jovens do leste europeu organizaram na Polônia a COY-9, 
conferência preparatória para a COP-19, para incidir sobre as negociações entre os países. A COY-9 conta 
com 320 participantes, de 60 países, sendo que, da América Latina, vieram jovens do Brasil, da Bolívia, do 
Peru, do México e de Porto Rico, que são minoria aqui, junto com os países da África. 
 
Controvérsia  
Na Polônia, aproximadamente 95% da energia provém da queima do carvão. Segundo Diana, “o governo e 
as pessoas, em geral, enaltecem as minas e usinas, pois consideram que elas garantem independência 
energética em relação à Rússia, de onde originalmente compravam sua energia”. Ao mesmo tempo, 
segundo Diana, o presidente do país defende que vai investir o mínimo possível em energia renovável, 
somente o exigido pela União Européia (UE), o que muitas vezes pode ser apenas colocar alguma 
substância no carvão para que sua queima cause um pouco menos impacto ambiental. 
 
“Isso é uma incoerência! Mesmo sediando a COP-19 parece que o governo só vai adotar medidas mais 
sustentáveis com forte pressão da sociedade civil”. Ela considera que já há grupos conscientes da 
importância da utilização de energia renovável, os quais têm pressionando o governo. Acontece que grande 
parte da sociedade polonesa ainda associa o carvão à soberania do país. O mesmo acontece no Brasil 
quanto ao petróleo. 
 
Uma grande campanha lançada por algumas dessas organizações é a StopEP, Pare o Projeto Norte, contra 
a construção de uma usina de carvão ao norte da Polônia, em uma área de reserva ecológica. Além das 
importantes espécies da fauna e flora que habitam a região, há também um rio que é um dos poucos, senão 
o único da Europa, que ainda não teve seu curso alterado. Com a usina, a Polônia jogará na atmosfera mais 
9,4 milhões de toneladas de CO2 por ano. 
 
“O mais controverso é que Jan Kulczyk, o presidente da empresa que construirá a usina, a Kulczyk 
Investments, é um dos diretores da Green Cross International e membro da Climate Change Task Force!”, 



protesta Diana. Ironia do destino, essas iniciativas visam promover a sustentabilidade. A campanha está 
disponível em no site www.stopep.org, em polonês e inglês. 
 
Fique ligado:  
Climax Brasil  – O grupo do GPS Brasil, composto pela Viração, a Renajoc, o Engajamundo, entre outras 
organizações, estão desenvolvendo o Climax Brasil, projeto que realiza ações diretas não violentas e 
campanhas de comunicação para sensibilizar os jovens e envolve-los no tema. 
 
COY-10 – Acontecerá no Peru, em dezembro de 2014, onde com certeza a América Latina e suas pautas 
serão melhor representadas. 
 
CLIC!  – Movimento Latino Americano e Caribenho para as Mudanças Climáticas acabou de ser criado em 
Bogotá e busca organizar os jovens dessa região para que suas pautas estejam representadas nas COYs e 
COPs. 
 
* Emilia de Mattos Merlini  é uma dos repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela 
ONG Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos 
negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também:  www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano.  
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/em-movimento-pelo-
clima/) 
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COP-19 – Começamos mal 
 
por Giovanni Cunico, da Agência Jovem de Notícias, especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/se_comeca_mal.jpg 

 
VARSÓVIA  – Desde criança, minha avó me dizia “que começa bem está já na metade do caminho”. Caso 
ela tivesse razão, infelizmente, no que se refere à Conferência das Nações Unidas sobre mudanças 
climáticas, que tem início esta segunda-feira (11) em Varsóvia, estaremos muito longe de alcançar um 
resultado satisfatório. 
 
Logo cedo nesta manhã, nós, representantes da Agência de Notícias Jovem, fomos ao Estádio Nacional, 
onde acontecerá o evento, para obter as credenciais. Superados os controles habituais, nos encontramos 
no interior do edifício. O impacto foi imediatamente “quente”. No real sentido da palavra. A temperatura no 
interior do prédio era de pelo menos 25 graus, tanto que, ainda que eu estivesse de camiseta, não suava 
dessa forma desde a última sauna! Dado que uma das temáticas centrais, sobre a qual negociarão os 
Estados, será justamente a sustentabilidade, o fato de o evento ter um impacto ambiental de “assassino 
ecológico” não é certamente um bom cartão de visita. E, infelizmente, não acaba aqui. Foram entregues, em 
seguida, alguns folhetos relativos à logística. Ok, talvez esperar papel reciclado seria muito, mas certamente 
se poderia evitar imprimí-los sobre papelão acartonado. Para além da primeira impressão, parece que todo 
o material distribuído internamente tenha sido feito da mesma forma. Pode parecer um simples detalhe, mas 
a forma é sempre parte do conteúdo. 
 
Recebido o crachá, necessário para ter acesso aos dias de negociação, fomos convidados a descarregar 
em nossos telefones o aplicativo oficial do evento. O interessante é que, apenas acessado, vem ao centro 
da tela uma frase que diz “Os cambiamentos climáticos são fenômenos naturais, já acontecidos muitas 
vezes sobre a Terra”. Será um acaso, mas é exatamente o principal argumento alegado pelos cientistas 
assim chamados “negociadores”: ou seja, aquele percentual muito pequeno de estudiosos que negam que a 
mudança climática seja fruto de ações do homem; contra a maioria esmagadora de especialistas (mais de 
97%!!!) que é unânime em sustentar o contrário. 
 
Por último, mas não menos importante, durante nosso primeiro olhar para o interior do estádio, notamos 
uma coisa estranha. Para dizer a verdade, não era muito difícil de notar, já que o “detalhe” é um anúncio 
publicitário gigantesco situado no centro do ambiente. Não seria nada demais se o patrocinador em questão 
não fosse “ArcelorMittal”, a maior companhia de estração de aço do mundo. Depois de pesquisas mais 
aprofundadas, descobrindo que ela financia uma boa parte dos custos de organização (especialmente o 
fornecimento de estruturas internas) da COP-19. 
 



Talvez esses sinais sejam todos coincidências fortuitas, mas como dizia sempre minha avó, “Pensar mal é 
um pecado, mas muitas vezes, se adivinha”. 
 
* Giovanni Cunico é um dos repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG 
Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos 
negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também:  www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano.  
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/cop19-comecamos-mal/) 
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Conferência de Varsóvia debate quem paga por danos ambientais inevitáveis 
 
As ilhas Carteret, na Papua-Nova Guiné, estão afundando. A população precisa ser removida, e o país não 
tem como arcar com os custos de um problema que não foi ele que causou. Temas como esse estão em 
debate em Varsóvia. 
 

 
As ilhas Carteret, na Papua-Nova Guiné, estão ameaçadas de desaparecer embaixo d'água 
Fonte:  http://www.dw.de/confer%C3%AAncia-de-vars%C3%B3via-debate-quem-paga-por-danos-

ambientais-inevit%C3%A1veis/a-17219350?maca=bra-uol-all-1387-xml-uol 
 
Loss and damage, em português perdas e danos – a expressão é usada pelos negociadores do clima para 
descrever um tema central na conferência sobre mudanças climáticas de Varsóvia, que começou nesta 
segunda-feira (11/11) na capital da Polônia. 
 
O termo se refere àqueles danos que não podem ser evitados, mesmo que sejam construídas barragens 
mais altas ou prédios ainda mais resistentes a tornados. 
 
"Não se pode evitar que [as mudanças climáticas] causem danos, que haja mais fenômenos meteorológicos 
extremos, como secas e furacões, que pequenos atóis desapareçam", afirma Thomas Hirsch, consultor da 
organização humanitária Brot für die Welt, ligada à Igreja Evangélica da Alemanha. 
 
Ele cita como exemplo as ilhas Carteret, que pertencem à Papua-Nova Guiné e estão localizadas no sul do 
Pacífico. "Nos últimos 25 anos, as ilhas perderam cerca de 60% de sua superfície. Algumas foram dividas 
ao meio", diz. 
 

 
Conferência acontece no estádio de Varsóvia 

Fonte:  http://www.dw.de/confer%C3%AAncia-de-vars%C3%B3via-debate-quem-paga-por-danos-
ambientais-inevit%C3%A1veis/a-17219350?maca=bra-uol-all-1387-xml-uol 



Os cerca de 3 mil moradores dessas ilhas pedem ao governo a transferência de suas residências. Mas, 
segundo o consultor, o governo não sabe para onde levar essas pessoas nem tem os recursos para essa 
ação. Como e quem deve pagar por danos inevitáveis como esse são as perguntas centrais no debate 
sobre damage and loss. 
 
Ponto central dos debates 
Essas questões também estão na pauta da conferência na Polônia, que ocorre no estádio de Varsóvia. No 
encontro do ano passado, em Doha, ficou estipulado como meta para a negociação deste ano o 
estabelecimento de um mecanismo internacional que se ocupasse com a temática das perdas e danos. 
 
"Nós percebemos as negociações sobre perdas e danos como ponto central para Varsóvia", afirma a 
negociadora-chefe da Alemanha, Nicole Wilke. Mas como esse mecanismo vai funcionar na prática deve 
render muita discussão na Polônia. 
 
Os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, querem evitar, de todas as maneiras, que haja 
um comprometimento legal para arcar com danos que, neste momento, nem se sabe que valor podem 
alcançar. 
 
Mas para os defensores de pequenos países insulares que estão sumindo, assim como para os 
representantes de países mais pobres e menos desenvolvidos, uma posição concreta é fundamental. 
"Esses países viajaram para Varsóvia com um objetivo claro: ou conseguimos avanços nessa área ou a 
conferência fracassa", diz Hirsch. 
 
Acordo para 2020  
Outro tema central deste encontro será o novo acordo global sobre o clima, que deve entrar em vigor em 
2020. Na conferência de 2011, em Durban, ficou estipulado que esse tratado deveria ser assinado em 2015, 
no encontro em Paris. 
 
Para alcançar essa meta, segundo o diretor da organização Germanwatch, Christoph Bals, é necessário 
que em Varsóvia seja traçado um roteiro para as negociações até 2015. Wilke concorda, e compara um 
acordo sobre o clima com uma maratona. 
 
"Há um longo percurso pela frente e eu preciso de uma ideia clara sobre meu objetivo, onde estão as 
marcas que delimitam o percurso e onde recebo comida e bebida", diz. Para Wilke, a conferência de 
Varsóvia deveria definir tudo isso. 
 
Mas há dúvidas se ela chegará a um plano concreto. Bals reforça que as negociações se baseiam no 
recente relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) que afirma com 95% de 
certeza que as mudanças climáticas são causadas pela ação humana. 
 
Segundo o relatório, ainda é possível limitar o aquecimento global até o final do século em 2°C, mas, para 
isso, são necessárias medidas políticas drásticas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
Muitos observadores duvidam que esse alerta bastará para fazer avançar as negociações. 
 
Fonte:  DW.DE > Notícias > Meio Ambiente(http://www.dw.de/confer%C3%AAncia-de-vars%C3%B3via-
debate-quem-paga-por-danos-ambientais-inevit%C3%A1veis/a-17219350?maca=bra-uol-all-1387-xml-uol) 
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Brasil quer destravar acordo do clima com cálculo h istórico de emissões 
 
Somatório ajudaria a definir o quanto cada país deve cortar suas emissões de gases que provocam o efeito 
estufa. 
 
da BBC 
 

 
Uma das discussões será sobre como cada país reduzirá as emissões de poluentes 

Foto:  Reuters 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/WfTRb6t5iVRplI-nINnEGNi5jEk=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/11/poluicao.jpg 
 
O Brasil leva para a conferência mundial sobre o clima COP-19, comandada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU(http://g1.globo.com/topico/onu/)) a partir desta segunda-feira (11), a proposta de um mecanismo 
para calcular o inventário de emissões históricas de cada país – iniciativa que pode, segundo o governo, ser 
crucial para destravar as discussões sobre um novo compromisso global no combate ao aquecimento global. 
 
Uma comissão brasileira desembarcou em Varsóvia, na Polônia (http://g1.globo.com/topico/polonia/), para 
participar da cúpula do clima, que vai até o dia 22 de novembro. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
deve se juntar ao grupo na semana que vem. 
 
A COP-19 tem representantes de mais de 200 nações e pretende avançar nas negociações para alcançar um 
novo entendimento global em 2015, a fim de substituir o Protocolo de Kyoto – acordo internacional que restringe 
as emissões de gases causadores do efeito estufa e que expira em 2020. 
 
Segundo a proposta defendida pelo Brasil, as metas de redução das emissões de cada país seriam definidas 
levando-se em conta não apenas as emissões atuais de gás carbônico (CO2), mas também quanto o país emitiu 
desde o período pré-industrial. 
 
Por essa conta, os países desenvolvidos, que vêm poluindo há mais tempo, teriam que assumir metas maiores 
que nações em desenvolvimento, como Brasil e China (maior poluidor do mundo atualmente), cujas emissões são 
consideradas mais "recentes". 
 
Esse cálculo já foi defendido pelo Brasil em 1997, durante a negociação do Protocolo de Kyoto, mas não foi 
aprovado. O país resolveu reapresentar a proposta porque agora ela está mais embasada em dados técnicos e 
também vem sendo solicitado por algumas nações. 
 
Protocolo 
Nas últimas COPs, realizadas uma vez por ano, houve pressão de países industrializados justamente para que os 
emergentes assumissem metas de redução de emissões semelhantes às deles. Por isso, a proposta brasileira é 
vista pela delegação nacional como um compromisso que pode ajudar a destravar as discussões. 
 
"É uma solicitação que os países em desenvolvimento vinham nos fazendo recentemente. Ela ajudaria muito a 
tirar os países desenvolvidos desse imobilismo", afirmou à BBC Brasil o secretário de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink. 
 
"Porque não dá mais para simplesmente para se esconder na crise econômica da Europa. Os países do Anexo 1 
precisam mostrar mais ambição", disse Klink, em referência ao nome dado na conferência aos países 
industrializados. 
 



O diretor de políticas públicas do Greenpeace Brasil, Sergio Leitão, concorda que essa iniciativa brasileira é 
importante, mas acredita que ela precisa estar atrelada a outras medidas. 
 
"Por um lado, esse mecanismo sugerido é fundamental por lidar com o impasse de se aplicarem 
responsabilidades diferenciadas para cada país. Com essa proposta, o Brasil teria um direito maior, uma espécie 
de estoque para emitir. E o esforço maior seria feito pela Europa e pelos Estados Unidos", afirmou Leitão. 
 
"No entanto, esse 'estoque' pode nos impedir de avançar. O Brasil só vai superar esse problema se investir 
fortemente em tecnologia, para termos uma produção mais eficiente, diminuir as emissões e adquirirmos uma 
economia de baixo carbono". 
 
Para o diretor do Greenpeace, o governo brasileiro não está fazendo sua "lição de casa", por não investir 
maciçamente para limpar sua matriz energética e diminuir as emissões. 
 
"Sem isso, não resolvemos o problema climático global nem consolidamos o crescimento econômico do país, que, 
sabemos, precisa estar atrelado a tecnologias que não agridam o planeta". 
 
Saldo de Varsóvia 
A cúpula de Varsóvia vem sendo chamada por muitos de "COP da construção", por sua ambição de pavimentar o 
caminho para se chegar a um acordo em 2015, durante a COP-21, em Paris. Será nessa cúpula, em que devem 
participar chefes de Estado, que vence o prazo para fechar um novo acordo climático para reduzir as emissões de 
gases, em substituição ao Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 e colocado em vigor entre 2005 e 2012. 
 
O objetivo é que a conferência de Paris não repita o fiasco da COP-15, em Copenhague, quando, apesar das 
expectativas, não se chegou a um acordo para substituir o Protocolo de Kyoto. 
 
"Acho que um resultado vitorioso seria conseguir direcionar as discussões para que elas chegassem mais 
concretas em 2015", disse Klink. 
Para o Greenpeace, um saldo positivo seria o fim do "jogo de empurra". 
 
"Todo mundo concorda que há um problema e que ele é grave. Mas, na hora de discutir quem vai assumir qual 
parte da conta do remédio, aí começam os impasses", disse Leitão. 
 
Outras metas 
O encontro em Varsóvia (http://g1.globo.com/mundo/polonia/cidade/varsovia.html) é o primeiro a ocorrer após a 
divulgação, em setembro, do relatório do último Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em inglês), que servirá de base para as discussões. 
 
O documento reforçou o consenso (95%) de que a atividade humana – especialmente a queima de combustíveis 
fósseis – é a principal causadora do aquecimento global. 
 
As emissões estarão no topo da pauta em Varsóvia porque, segundo o relatório, elas não podem passar de um 
total acumulado de 1 trilhão de toneladas, para que o planeta não aqueça mais de 2°C acima dos níveis pré-
industriais – atualmente, mais da metade desse volume já foi jogado na atmosfera terrestre. 
 
Assim, os países concordaram na COP da África do Sul, em 2011, que um acordo global seria fechado em 2015 
com medidas para limitar esse aquecimento a 2°C. 
 
Outro ponto que deve dominar o debate é o nível dos oceanos, que deve aumentar entre 26 e 82 centímetros até 
o fim do século 21. Entre as consequências dessa elevação, estão o potencial derretimento de partes da Antártica 
e da Groenlândia, além da possibilidade de algumas ilhas ficarem submersas pelo mar e desaparecerem do 
mapa. 
 
Também serão discutidas em Varsóvia algumas maneiras de compensar financeiramente nações com boas 
práticas ambientais. O Brasil, por exemplo, deve sugerir a criação de uma espécie de "moeda-carbono" como 
forma de remunerar países que reduzirem suas emissões. 
 
Esse tipo de discussão integra o chamado REDD (do inglês, "Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation", ou "Reduzindo emissões de desmatamento e degradação de florestas", em tradução livre), que são 
incentivos para quem reduz as emissões e protege as matas. O Brasil, segundo o secretário Klink, está 
esperançoso que haja avanços importantes na questão do REDD. 
 



Ainda no âmbito financeiro, estarão em discussão como e quanto os países deverão contribuir para um fundo 
global com o objetivo de amenizar os efeitos das mudanças climáticas. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/brasil-quer-destravar-acordo-do-clima-
com-calculo-historico-de-emissoes.html) 
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Especialistas alertam para ocorrência maior de cicl ones violentos 
 
Os meteorologistas ainda precisam vincular formalmente o aquecimento global à ocorrência de tufões como 
o que devastou as Filipinas, mas eles esperam uma incidência crescente de fenômenos climáticos 
extremos, devido ao aumento das temperaturas dos oceanos. 
 
O rastro de morte e destruição deixado na passagem do supertufão Haiyan esteve na ordem do dia de uma 
nova rodada das negociações climáticas das Nações Unidas, iniciada nesta segunda-feira na Polônia, 
enquanto as autoridades filipinas advertiram que cerca de 10 mil pessoas podem ter morrido nesta que já é 
considerada uma das piores catástrofes ambientais da História. 
 
O Haiyan  – tufão mais potente já registrado a tocar terra - varreu as Filipinas na sexta-feira, dias antes da 
abertura de 12 dias de negociações climáticas em Varsóvia, em meio a uma série de alertas sobre um 
aquecimento do clima potencialmente desastroso, com a ocorrência crescente de fenômenos climáticos 
extremos. 
 
"Existe uma tendência de aquecimento (dos oceanos) e o aumento na intensidade de furacões é parte do 
risco", afirmou Herve Le Treut, professor universitário em Paris e climatologista. 
 
Tufões, furacões e ciclones são nomes diferentes dados ao mesmo fenômeno climático potente, de acordo 
com a região que afeta, mas os meteorologistas usam o termo genérico "ciclone" quando falam de forma 
abrangente sobre essas supertempestades. 
 
Em setembro, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), atendendo a 
uma demanda das Nações Unidas para fazer avaliações científicas sobre os riscos das mudanças 
climáticas, concluiu em um relatório que é "virtualmente correto que a superfície do oceano esquentou entre 
1971 e 2010". 
 
Estima-se que as temperaturas tenham aumentado em cerca de 0,1 grau Celsius por década até 75 metros 
de profundidade e mais ainda a uma profundidade um pouco maior. 
 
Os meteorologistas acreditam que a superfície dos oceanos também tenha ficado mais quente na primeira 
metade do século XX, mas ainda se discute se o aumento das temperaturas dos oceanos é causada pelo 
homem ou por mudanças naturais no planeta. 
 
Para Fabrice Chauvin, cientista do Centro Nacional de Pesquisa Meteorológica francês, não existiam 
satélites para rastrear ciclones antes dos anos 1970, o que dificultava a realização de estudos detalhados 
sobre o fenômeno. 
 
No entanto, em 2007, o IPCC alertou ser "provável" que ciclones se tornassem mais intensos e 
provocassem mais chuvas do que antes. 
 
Os ciclones são formados a partir de simples tempestades com descargas elétricas em algumas épocas do 
ano, quando a temperatura do mar fica acima dos 26 graus Celsius até uma profundidade de 60 metros e 
extraem sua energia do calor. 
 
Chauvin explicou que temperaturas mais elevadas na superfície dos oceanos criariam uma fonte maior de 
energia térmica para os ciclones. 
 
"Consequentemente, haveria uma tendência de haver ciclones sutilmente mais violentos", afirmou, 
destacando, entretanto, que modelos climáticos gerados por computador preveem menos 
supertempestades no futuro. 
 
Steven Testelin, meteorologista especializado em previsão do tempo no serviço climático francês Meteo-
France, acrescentou que o aquecimento dos oceanos está "longe de ser uniforme". 
 
"Alguns mares se aquecem mais rápido do que outros, o que pode levar a ciclones mais intensos em 
algumas áreas", afirmou. 
 



As negociações climáticas das Nações Unidas em Varsóvia visam a trabalhar por um acordo para reduzir as 
emissões de gases causadores do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento do planeta a ser assinado 
em 2015, em Paris, e o Haiyan foi o tema dominante da sessão inaugural, nesta segunda-feira. 
 
Em um apelo emocionado aos delegados, o negociador climático das Filipinas, Naderev Sano, prometeu 
fazer greve de fome durante as negociações até que haja um avanço concreto na direção do combate às 
mudanças climáticas que ele responsabiliza pelo tufão que castigou sua cidade natal. 
 
"O que meu país tem sofrido como resultado deste evento climático extremo é insano. A crise climática é 
insana. Podemos deter esta insanidade bem aqui, em Varsóvia", declarou. 
 
"Falo pelas incontáveis pessoas que não vão mais poder falar por si próprias", concluiu. 
 
AFP - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência(http://noticias.terra.com.br/ciencia/especialistas-alertam-para-
ocorrencia-maior-de-ciclones-violentos,c6a17df4ace32410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
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COP-19: ‘O mundo está pronto’ para acordo sobre mud anças climáticas, diz ONU 
 
por Redação do ONU Brasil 
 

 
Secretária executiva da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, Christiana Figueres. 

Foto:  UNFCCC 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/secretaria.jpg 

 
A Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP-19) começou nesta segunda-feira (11) em 
Varsóvia, na Polônia, com uma chamada para alcançar um novo acordo que diminua a emissão de gases 
de efeito estufa no meio ambiente. Esse é um ponto fundamental no processo de negociação, 
principalmente após a devastação do tufão Haiyan nas Filipinas. 
 
A secretária executiva da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, Christiana Figueres, 
observou que “o mundo está pronto” para esse acordo e que já existem uma série de iniciativas para conter 
as alterações do clima que beneficiam não só o meio ambiente, mas também os setores de segurança, 
energia, economia e política. 
 
“Um novo acordo universal sobre o clima está ao nosso alcance”, disse Figueres, lembrando a presença de 
agências, bancos de desenvolvimento, investidores e governos subnacionais na conferência. 
 
Com o apoio da ONU, os participantes vão tentar chegar a um acordo universal sobre mudanças climáticas 
até 2015 para entrar em vigor até 2020. 
 
Em seu discurso, Figueres ainda destacou os principais pontos a serem discutidos na conferência. 
”Precisamos esclarecer o quanto de dinheiro é necessário para que o mundo inteiro diminua a emissão de 
gás carbônico”, disse. “Devemos iniciar a construção de um mecanismo que ajude as populações 
vulneráveis a responder aos imprevisíveis efeitos da mudança climática”. 
 
A conferência ocorre em meio a um cenário de devastação nas Filipinas causado pelo tufão Haiyan que, 
segundo previsões do Programa Mundial de Alimentos (PMA), matou 10 mil pessoas. 
 
O principal negociador das Filipinas, Yeb Sano, chamou a crise climática de “loucura” e pediu que a 
comunidade internacional faça algo a respeito. 
 
“Podemos parar essa loucura. Exatamente aqui, em Varsóvia”, disse Sano. “Tufões como Haiyan e seus 
impactos representam um lembrete preocupante para a comunidade internacional de que não podemos nos 
dar ao luxo de adiar a ação climática”, afirmou. 
 
Ele também criticou o conceito de “desastre natural” e disse em um comunicado do Escritório das Nações 
Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) que “não é natural quando as pessoas 
continuam lutando para erradicar a pobreza e buscar o desenvolvimento e são golpeadas pelo ataque de 
uma tempestade monstruosa”. 



* Publicado originalmente no site ONU Brasil(http://www.onu.org.br/o-mundo-esta-pronto-para-acordo-sobre-
mudancas-climaticas-diz-onu-na-cop19/). 
 
Fonte:  ONU Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-o-mundo-esta-pronto-para-acordo-
sobre-mudancas-climaticas-diz-onu/) 
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Reflexões sobre a COP-19 
 
por Rodrigo Rudge Ramos Ribeiro* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/COP191.jpg 

 
VARSÓVIA  – Comemorou-se ontem (11) aqui na Polônia, o `Dia da Independência Nacional´, e foi o meu 
primeiro dia na COP-19, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que reúne 52 
países participantes. Já é possível sentir a energia e a importância deste evento e dia. Tomando meu trem 
de Toruń para Varsóvia pude ver muitos controles de documentos nas estações. 
 
Quando entrei pela primeira vez no Estágio Central onde se realiza a COP-19, eu estava espantado e feliz 
de ver rostos tão diferentes de pessoas de todo o mundo. Por outro lado, o clima entre alguns participantes 
era de frustração, especialmente em relação à delegação de pequenas ilhas. 
 
Começamos a semana falando sobre a importância de oferecer soluções para os efeitos adversos da 
mudança climática, que são mais urgentes do que nunca. Espero que este evento seja uma oportunidade 
para lembrar que só com uma solução global será capaz de enfrentar a questão. Esperamos que os 
resultados do trabalho desta semana na COP19 encontrem um caminho para um mundo mais sustentável. 
 
É difícil não mencionar em uma conferência sobre alterações climáticas os desastres provocados por uma 
forte tempestade que passou pelas ilhas das Filipinas há poucos dias. Os ventos chegaram 305 km/h e as 
estimativas mostram que pelo menos 10 mil pessoas morreram. De um lado acontece a COP-19 e do outro, 
pessoas estão sofrendo e sem alimentos. Esta relação evidencia o potencial de riscos como uma resposta à 
mudança climática, mostrando a gravidade da influência de ações humanas. 
 
Na sala do plenário, ouvi um discurso emocionante sobre as Filipinas. As palavras ditas fizeram as pessoas 
refletirem. A apresentação foi seguida de um minuto de silêncio. 
 
* Rodrigo Rudge Ramos Ribeiro desenvolve projetos de riscos naturais e atualmente trabalha na Polônia 
pela UNESCO em projeto com a Universidade Nicolas Copernicus. 
 
Fonte:  O Autor/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/reflexoes-sobre-cop19/) 
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COP-19: Mecanismo de compensação por perdas e danos  ganha força na conferência 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 
G77+China, Aliança dos Pequenos Estados Insulares e Grupo dos Países Menos Desenvolvidos defendem 
a criação de uma ferramenta que remunere nações vítimas de eventos climáticos extremos, como as 
Filipinas. 
 
Em seu discurso na abertura da 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19), nesta segunda-feira (11) em Varsóvia, na Polônia, o 
chefe da delegação das Filipinas, Yeb Sano, anunciou que fará greve de fome durante o evento até que 
avanços concretos sejam alcançados (veja vídeo). 
 

 
 
Um desses avanços poderia ser a criação de um mecanismo de perdas e danos, que teria como objetivo 
ajudar na recuperação e reconstrução de países atingidos por eventos climáticos extremos ou por 
fenômenos relacionados ao aquecimento global, como o aumento do nível dos oceanos. 
 
“É inaceitável que esse assunto continue sendo deixado de lado, ou apenas colocado entre os temas ‘a 
serem pesquisados’. Precisamos de ações e de compromissos políticos para lidar com os impactos mais 
vulneráveis”, declarou em coletiva de imprensa Juan Hoffmaister, negociador chefe do G77. 
 
Ainda no mês passado, a Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) já afirmava que iria buscar na 
COP-19 ações de compensação por perdas e danos. 
 
“Reconhecemos a importância das perdas e danos para os países insulares do Pacífico e seus territórios, 
pediremos auxílio, conforme apropriado, para aprofundar os esforços para garantir um mecanismo 
internacional sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) que lide 
com as perdas e danos resultantes dos impactos das mudanças climáticas provocadas pelo homem, 
reconhecendo a ameaça das emissões de fases do efeito estufa aos Países do Pacífico e seus territórios”, 
explica um comunicado da AOSIS. 
 
No entanto, parece incerto que esse mecanismo possa  mesmo existir. Perguntado sobre a proposta 
da AOSIS, o enviado dos Estados Unidos para mudança s climáticas, Todd Stern, afirmou o seguinte 
em um evento em Londres em outubro: 
“Os EUA não aceitam a narrativa da ‘culpa’. Esse tipo de pensamento é ideológico e pouco útil para as 
negociações”. 
 
Trigg Talley, que neste momento representa os EUA na COP-19 como enviado interino, foi menos enfático, 
mas também não foi favorável a um novo mecanismo. 
 
“Existem desafios técnicos e políticos para esse tipo de iniciativa. Seria melhor utilizar a infraestrutura 
institucional já existente para lidar com essa questão”, disse Talley. 
 
A estrutura existente no caso é o Fundo Climático Verde, que infelizmente ainda enfrenta sérios problemas 
para captar recursos. 



Segundo a ONG Oxfam, em um 
levantamento(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735648) apresentado 
ontem, apenas US$ 7,6 bilhões teriam sido disponibilizados para ajuda climática em 2013. Uma quantia 
insignificante quando comparado ao que costuma ser apontado como necessário, US$ 100 bilhões. 
 
Christiana Figueres, secretária executiva da UNFCCC, não quis comentar sobre o mecanismo de 
compensação, afirmando que é uma questão para as delegações nacionais. Mas destacou a importância de 
que aconteçam avanços sobre o financiamento climático. 
 
“Precisamos estabelecer um caminho ambicioso já antes de 2020, desenvolvendo com clareza elementos 
no novo acordo climático que ajudem a promover ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas”, 
declarou Figueres. 
 
Alguns temem que a discussão sobre esse mecanismo de compensação poderia travar as negociações em 
outros pontos, incluindo sobre a capitalização do Fundo Climático Verde. 
Entre os que pensam assim está a delegação da União Europeia. “Reparar perdas e danos é, sem dúvida, 
importante. Mas criar uma nova ferramenta não é uma saída efetiva. Não precisamos ‘reinventar a roda’ e 
estabelecer todo um órgão para ajudar as Filipinas”, disse Juergen Lefevere, enviado da UE. 
 
Para José Antonio Marcondes de Carvalho, chefe da delegação brasileira, é preciso priorizar as ações de 
adaptação e mitigação. 
 
“Estamos todos comovidos com a situação das Filipinas (…) Mas [a tragédia] é uma importante lembrança 
para todos os países agirem, imediatamente, e cortarem suas emissões. E se comprometerem com 
adaptação e meios de implementação”. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735664). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-mecanismo-de-compensacao-
por-perdas-e-danos-ganha-forca-na-conferencia/) 
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COP-19: Conheça o Fóssil do Dia, aquele que empata as negociações na conferência 
 
por Agência Jovem de Notícias, especial para a Envolverde* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/fossil_dia.jpg 

 
A COP é um momento para as partes se reunirem e tomarem decisões em relação às mudanças climáticas. 
Porém, alguns países chegam aqui dificultando o jogo. Esses são premiados com o Fóssil do Dia, que 
através de intervenções bem humoradas, busca sensibilizar os participantes sobre as atitudes dos países. 
 
Todos os dias, a equipe da CAN (Climate Action Network) se reúne para, dentre outras ações, escolher o 
país que receberá o prêmio. A iniciativa nasceu em 1999 durante o German NGO Forum, organizado pela 
ONU. 
 
No primeiro dia da COP-19, o Fóssil foi para a Austrália, cuja imagem já estava negativa por ter desfeito seu 
departamento de mudanças climáticas e por pretender reduzir o preço dos créditos de carbono. Para piorar 
a situação, o governo anunciou que não se comprometerá com um novo financiamento durante as 
negociações aqui em Varsóvia. Os ministros australianos declararam ainda considerar o financiamento 
climático como “socialismo mascarado de ambientalismo”. 
 
Excepcionalmente hoje, houve a entrega do prêmio Raio de Solidariedade para as Filipinas e a realização 
de um momento de silêncio por conta da difícil situação em que se encontra o país. 
 
Fique ligado porque, durante a COP-19, acompanharemos todos os dias de premiação. E pense: se você 
fosse um país, será que precisaria receber o Fóssil do Dia para mudar suas ações? 
 
* Emilia de Mattos Merlini e Daniele Savietto são repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto 
encabeçado pela ONG Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem 
contempladas pelos negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-conheca-o-fossil-dia-
aquele-que-empata-negociacoes-na-conferencia/) 
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COP-19: Secretária Executiva da UNFCCC responde car ta da juventude 
 
por Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/CFig.jpg 

 
No início da semana passada a secretária executiva da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças 
Climáticas (UNFCCC), Christiana Figueres, foi surpreendida com carta da 
juventude(http://www.agenciajovem.org/wp/?p=17466) dizendo “ou você participa do nosso evento de 
preparação da juventude para a Conferência do Clima [COY-9(http://www.agenciajovem.org/wp/?p=17491)] 
ou do Coal Summit(http://scc.com.pl/konferencje/en/cct/) [encontro com representantes do setor carvoeiro]“. 
Estava claro, Figueres estava sendo desafiada a mostrar de qual lado estaria: dos jovens que, como ela 
mesma diz, são os representantes das futuras gerações, ou o setor carvoeiro que se reunirá em Varsóvia, 
no dia 18, para discutir cenários e desafios em tempos de mudanças climáticas. 
 
No sábado Christiana respondeu a juventude. 
 
Confira abaixo a resposta: 
 
Carta Christiana Figueres 
 
9 de novembro de 2013 
 
Queridos amigos da Youngo: 
 
Agradeço as suas preocupações em relação à minha participação na próxima reunião da Associação 
Mundial do Carvão. Tenham certeza de que assumo minhas responsabilidades, como funcionária 
internacional, consagrada no artigo 100 da Carta de Regulamentos das Nações Unidas, 1.1 e 1.2 do 
Regulamento de Pessoas das Nações Unidas, muito a sério. Na verdade, de acordo com o juramento da 
ONU que fiz em minha nomeação como Secretária Executiva sou proibida de procurar ou receber 
instruções de qualquer autoridade externa à Organização das Nações Unidas. Sempre respeitei essa 
empresa e pretendo continuar a fazê-lo, estando totalmente comprometida com o artigo 2 da Convenção 
sobre Mudanças Climáticas. 
 
No entanto, também é com alguma tristeza que recebi a mensagem de vocês. Esperava que já soubessem 
que sou tão apaixonada quanto vocês quando se trata em enfrentar a mudança climática. Esperava que 
vocês já soubessem que sou profundamente comprometida com este desafio, precisamente por causa de 
vocês, a próxima geração. E ainda que soubessem que estou dolorosamente ciente do fato de que, se não 
formos capazes de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em tempo hábil, será a geração de vocês 
e a próxima que arcarão com o ônus. Esta não é a vida que quero para minhas filhas, ou meus netos, não é 
a vida que eu quero para qualquer um de vocês ou algum de seus filhos. 
 
Também esperava que, depois de anos de trabalho sobre esta questão, vocês teriam percebido que nós 
não avançaremos apenas “rezando para mudança”. Felizmente temos um grupo de pessoas em todas as 
esferas da vida e em todos os países que estão profundamente comprometidos, incluindo vocês. No 
entanto, esperava que neste momento vocês tivessem percebido que isso não é suficiente. Precisamos de 



muito, muito mais envolvimento, precisamos construir pontes para além do nosso círculo de amigos, em 
especial, precisamos engajar aqueles que podem e devem contribuir de forma grande para a solução. Em 
nossa luta para reduzir as emissões globais, devemos nos preparar  para se envolver em um  debate aberto 
com aqueles cujas opiniões e ações, até agora, não estão no espírito do artigo 2. É somente através de tal 
engajamento que um consenso global sobre os problemas críticos de nosso tempo, e as opções disponíveis 
para lidar com eles, surgirá. 
 
Estou comprometida com a mais ampla participação possível porque a transformação para que estamos 
trabalhando precisa da participação ativa de todos. É por isso que busquei alcançar mulheres, jovens, 
movimentos religiosos e outros grupos da sociedade civil, cidades e regiões, o setor de energia, setor 
financeiro, empresas, legisladores e muitos mais. Comprometo-me a convidar, incentivando, estimulando 
todos para fazer o seu melhor no menor tempo possível. Pois é somente com o máximo esforço que 
atingiremos as exigências da ciência. Portanto, é por isso que permaneço com vocês e com as gerações 
futuras, para que eu consiga uma conversa franca com a indústria do carvão, estabelecendo como devem 
transformar a indústria, a fim de contribuir com a solução. 
 
Estou triste porque não os verei neste fim de semana, mas desejo um Powershift produtivo. 
  
Melhores cumprimentos 
Christiana Figueres 
 
* A Agência Jovem de Notícias  é um projeto encabeçado pela ONG Viração Educomunicação, que 
pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores brasileiros durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-secretaria-executiva-
da-unfccc-responde-carta-da-juventude/) 
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COP-19: Quentes decisões “eco-nômicas” 
 
por Eduardo Athayde* 
 

 
Foto:  http://www.shutterstock.com/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/shutterstock_130863860.jpg 
 
O mundo reúne-se em Varsóvia, na Polônia, desde ontem (11), na 19ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19), para discutir 
mudanças no ordenamento financeiro internacional e impulsionar a economia de baixo carbono. 
 
A velocidade do crescimento impacta a todos. Em 1804, atingimos o primeiro bilhão de seres humanos. 
Cento e trinta anos depois, em 1930, atingimos o segundo bilhão e aí explodimos como espécie. Em 
apenas oito décadas acrescentamos ao planeta mais 5 bilhões de novos habitantes/consumidores. 
 
O último relatório do IPCC afirma que a emissão dos gases de efeito estufa, causadas pelo homem, 
contribuíram para o aquecimento global. O aumento das temperaturas é evidente em cada uma das últimas 
três décadas, sucessivamente mais quentes, com a elevação média da temperatura da Terra de 0,5 a 1,3 
graus celsius, entre 1951 e 2010. 
 
Uma das propostas é um indicador para que cada país possa fazer – pareado com o PIB – a contabilidade 
nacional das emissões. 
 
Em 1900, cerca de 150 milhões de pessoas moravam em cidades. Em 2000, eram 2,8 bilhões. Desde 2008, 
mais da metade da população da Terra vive amontoada em cidades, fazendo dos humanos uma “espécie 
urbana”,imobilizada. No Brasil já somos 84% urbanos e, segundo o IBGE, seremos 90% urbanos em 2020. 
 
A civilização humana encontrou-se, pela primeira vez na história, durante a Eco 92 – Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – no Rio de Janeiro. Até então, nunca 
tínhamos nos reunido como civilização para discutir o estado do mundo e avaliar o crescimento possível. Na 
Eco 92, o conceito de “Desenvolvimento Sustentável” como senso comum foi adotado.Entre a Eco 92 e a 
Rio+20, em apenas duas décadas, acrescentamos mais 1,6 bilhão de novos habitantes/consumidores e 
mais 50 trilhões de dólares em PIB, ao planeta. Como civilização, continuamos a crescer a um ritmo 
acelerado de 80 milhões de novos habitantes por ano, pressionando os sistemas naturais que sustentam a 
“eco-nomia”. 
 
Hoje o capital financeiro mundial ainda é negociado nas bolsas de valores sem filtros ou regulação de 
carbono, estimulando o “fluxo  livre” de CO2 na economia global. Na visão “eco-nômica” da crise climática, 
ações ou cotas de participação em uma companhia são  mecanismos para impulsionar ou frear emissões de 
gases de efeito estufa e o acionista solidariamente responsável. 
 
Nas próximas duas décadas 3 bilhões a mais de pessoas entrarão na classe média mundial exigindo um 
novo paradigma de produção e consumo e mudanças nas políticas correntes de mitigação dos efeitos da 



crise climática sobre a economia. A produtividade terá que abraçar o conceito de uso eficiente dos recursos 
naturais. 
 
Agências, atentas, já monitoram resultados da sustentabilidade. Assim como graduam a capacidade de uma 
empresa ou de um país de cumprir compromissos financeiros, dando notas e influenciando mercados; 
Standard & Poors e Dow Jones, sintonizadas com a realidade corrente, já disponibilizam indicadores como 
os S&P Dow Jones Indices – esquentando decisões. 
 
* Eduardo Athayde é diretor do WWI-Worldwatch Institute. eduathayde@gmail.com 
** Publicado originalmente no site Mercado Ético. 
 
Fonte:  Mercado Ético/Envolverde(http://envolverde.com.br/economia/cop19-quentes-decisoes-eco-
nomicas/) 
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COP-19: A Polônia agora está com a bola 
 
por Paulo Lima, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Abertura-COP191.jpg 

 
VARSÓVIA  – O que está em jogo é o futuro das novas gerações. Quase em unanimidade foi essa a palavra 
de ordem que emergiu da mesa da abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP-19), que vai de 11 a 22 de novembro, em Varsóvia, a capital polonesa. 
 
Um jogo difícil diante dos tantos interesses em debate e dos temas quentes a serem discutidos pelas 
delegações de 193 países. Mas o importante é que “possamos avançar nas negociações para termos um 
novo grande acordo em 2015”, aposta Abdullah bin Hamad al -Attiyah, presidente da COP-18, realizada no 
ano passado em Doha. “Também é preciso fortalecer e encontrar dinheiro para o “fundo verde”, para ajudar 
os países mais pobres a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas”. 
 
Nas boas-vindas do presidente e anfitrião da COP19, o ministro do Meio Ambiente polonês Marcin Korolec 
disse que “é preciso somar esforços, todos juntos, para curar o nosso planeta”. 
 
Sim, “I Care!” (“Eu me importo”), outra palavra de ordem que vemos estampada em banners, cartazes e 
camisetas que circulam pelos corredores do estádio de futebol transformado em palco de muitos encontros 
e reflexões que vão rolar por duas semanas. 
 
A responsabilidade é grande, resume a secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, Christiana Figueres. “Estamos aqui como representantes da humanidade para 
encontrar soluções globais e urgentes aos efeitos das mudanças climáticas. A COP deve nos ajudar a sair 
daqui mais fortalecidos para voltar aos nossos países e comunidades e promover um desenvolvimento 
sustentável que leve em conta a equidade entre a gerações”. 
 
* Paulo Lima é um dos repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-polonia-agora-esta-
com-bola/) 
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Temperatura da Terra pode aumentar 3,6°C se nada fo r feito, diz agência 
 
Agência Internacional de Energia divulgou relatório nesta terça-feira (12). 
Emissões de gases-estufa devem aumentar em 20% até 2035 em cenário. 
 
da France Presse 
 
A temperatura global aumentará 3,6°C em longo prazo , a menos que os governos revisem seus objetivos para 
combater as mudanças climáticas, declarou nesta terça-feira (12) a Agência Internacional de Energia (AIE) em um 
relatório que coincide com a realização da cúpula da ONU sobre o clima, em Varsóvia. 
 
No cenário traçado pela AIE, a agência de energia dos países desenvolvidos, as emissões de gases do efeito 
estufa relacionados com a energia, e que representam cerca de dois terços das emissões totais, aumentarão em 
20% até 2035, se implementadas as metas atuais anunciadas pelos Estados. 
 
"Este cenário leva em conta o impacto das medidas anunciadas pelos governos para melhorar a eficiência 
energética, apoiar as energias renováveis, reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis e, em alguns casos, 
definir um preço para o CO2", explica a AIE em seu relatório anual apresentado em Londres. 
 
A agência alerta que o aumento de 20% destas emissões "energéticas" (causadas principalmente pela queima de 
carvão e petróleo, mas também de gás) "colocará o planeta em um caminho coerente de um aumento médio da 
temperatura em longo prazo de 3,6°C, bem acima da m eta de 2º em nível internacional". 
 
16 bilhões de litros de petróleo ao dia 
A agência também publicou nesta terça suas previsões para o consumo mundial de petróleo até 2035, quando 
serão consumidos cerca de 101 milhões de barris por dia (mbd), um aumento de cerca de 14 mbd em um quarto 
de século. Isso significaria um consumo de 16,1 bilhões de litros de petróleo por dia. 
 
No que se refere ao carvão, o mais poluente, mas que continua a ser a principal fonte de energia dos dois países 
mais populosos (China e Índia), a AIE prevê um aumento no consumo de 17% até 2035 (dois terços desse 
aumento ocorreria antes de 2020). 
 
A razão é que o carvão continua a ser mais barato do que o gás em muitas regiões do mundo e, portanto, "as 
opções políticas na China" sobre esta questão serão fundamentais, ressalta a IEA. Por sua vez, a produção de 
energia nuclear aumentará em dois terços, "impulsionada pela China, Coreia do Sul, Índia e Rússia". 
 
Crescimento das renováveis 
Apesar deste panorama desolador, a agência prevê um desenvolvimento significativo das energias renováveis, 
especialmente a energia elétrica, e prevê que em 2035 este tipo de energia será responsável por 30% do total 
consumido. 
 
No relatório, a AIE cita quatro pistas para melhorar a "competitividade da energia", mas sem afetar negativamente 
o crescimento econômico: melhorar a eficiência energética, limitar usinas a carvão ineficientes, minimizar as 
emissões de metano de petróleo e gás e reformar os sistemas de subsídios às energia fóssil, o que em alguns 
países deprimem artificialmente os preços. 
 
A publicação deste relatório coincide com a 19ª conferência climática da ONU em Varsóvia, onde 190 países 
discutem esta semana as bases para um grande acordo para limitar as emissões de gases do efeito estufa para 
que a temperatura não suba mais de 2°C, a ser assin ado em Paris, em 2015. 



 
À esquerda, exemplos de turbinas de energia eólica que funcionam em regiões da Alemanha; à direita, 
casas sustentáveis que são abastecidas com luz solar em bairro de Freiburg 

Foto:  Eduardo Carvalho/Globo Natureza 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/4KF8E1btJpJ4aY_pgo8nNg0LGbc=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/01/14/energias.j
pg 

 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/temperatura-da-terra-pode-aumentar-
36-c-se-nada-feito-diz-agencia.html) 
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Cientistas divergem se tufões se tornaram mais freq uentes e devastadores 
 
Pesquisadores desconfiam que aquecimento dos oceanos poderá produzir ciclones mais fortes e 
frequentes. Mas um modelo preciso ainda não está disponível. 
 

 
Fonte:  http://www.dw.de/cientistas-divergem-se-tuf%C3%B5es-se-tornaram-mais-frequentes-e-

devastadores/a-17221059 
 
Nos últimos anos, as notícias sobre ciclones devastadores parecem estar se tornando mais frequentes. 
Mas, segundo o meteorologista Christian Herold, do Serviço Meteorológico da Alemanha, essa constatação 
é enganosa. "Nas últimas décadas não há uma tendência clara em relação à frequência de ciclones", 
afirma. 
 
Segundo o especialista, isso ocorre porque os dados disponíveis abrangem um curto período, já que desde 
apenas algumas poucas décadas é possível medir ciclones por satélite. 
 
Ciclones tropicais são classificados por meteorologistas de acordo com a sua intensidade, em uma escala 
que mede a velocidade de seus ventos dividida em cinco categorias, sendo a quinta a mais violenta. 
 
Além da velocidade, a escala abrange a precipitação e os prejuízos causados. Com uma velocidade de 
mais de 350 km/h, o tufão Haiyan foi classificado na categoria 5. "Um ciclone com a velocidade que atingiu 
as Filipinas nunca havia sido observado", diz o pesquisador Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe do Instituto 
para Pesquisa sobre Efeitos Climáticos de Potsdam. Ele diz que o Haiyan absorveu muito vapor d'água, o 
que ocasionou chuvas intensas e enchentes. 
 
Um ciclone tropical surge quando a água do mar, numa temperatura de ao menos 26°C, evapora. O vapor 
se condensa, o ar se aquece e sobe, empurrando ar frio para cima. A rotação da terra faz com que essa 
corrente de ar gire. Quando o ciclone atinge a costa, ele libera toda a energia acumulada sobre a terra. 



 
Fonte:  http://www.dw.de/cientistas-divergem-se-tuf%C3%B5es-se-tornaram-mais-frequentes-e-

devastadores/a-17221059 
 
Mais força 
A maioria dos pesquisadores concorda que não houve um aumento na frequência de ciclones nas últimas 
décadas. Mas, segundo Gerstengarbe, a capacidade de destruição deles ficou maior. "Surgem mais 
ciclones tropicais avaliados na categorias 3, 4 ou 5". 
 
Em 2008, pesquisadores liderados por Thomas Jagger, da Universidade do Estado da Flórida em 
Tallahassee, escreveram um artigo no qual afirmam que principalmente a velocidade dos ciclones tropicais 
sobre o Atlântico aumentou nos últimos 30 anos. 
 
Já o cientista Kerry Emanuel, do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, concluiu que 
principalmente os ciclones sobre o noroeste do Pacífico elevaram sua força de destruição. 
 
Outros não veem tendência alguma e dizem que os estragos são maiores hoje porque os valores dos 
seguros aumentaram. 
 
Para Mojib Latif, do Centro Helmholtz de Pesquisa Oceânica (Geomar) em Kiel, não é surpresa vários 
estudos apresentarem resultados diferentes. Segundo o pesquisador, a base de dados para fenômenos 
raros, como ciclones, é muito ruim. Ele compara a situação com dados viciados. 
 
"É preciso jogá-los várias vezes para descobrir se eles estão ou não viciados", diz o pesquisador. No caso 
dos ciclones, dá-se o mesmo: se de fato existe uma tendência, vai levar um certo tempo até que ela seja 
constatada. 
 
Com o aquecimento do mar devido às mudanças climáticas, há a possibilidade de que os ciclones se 
tornem mais violentos no futuro. "Há regiões onde a temperatura do oceano aumentou significativamente, 
por exemplo no Caribe e no local onde surgiu o Haiyan", diz Gerstengarbe. Segundo ele, a temperatura da 
água lá é de 30°C, antigamente chegava apenas a 28° C. 
 
Mudanças climáticas 
Quanto mais a água se aquece, melhores são as condições para a formação de ciclones, diz o 
meteorologista Sven Plöger. "Quanto mais quente o mar, mais umidade se acumula na atmosfera, e ela é a 
energia para esse fenômeno", explica. Ou seja, quanto mais quente o mar fica, maior é a possibilidade da 
existência de ciclones mais fortes. 



Chuvas intensas vieram com o Haiyan, alagando várias áreas das Filipinas 
Fonte:  http://www.dw.de/cientistas-divergem-se-tuf%C3%B5es-se-tornaram-mais-frequentes-e-

devastadores/a-17221059 
 
Mas Herold reforça que esses são apenas modelos. "O sistema é muito complexo. Ainda não é possível 
saber até que ponto um aumento de temperatura influencia realmente a força do ciclone, ou se há uma 
compensação por outro processo. É possível que outros parâmetros na atmosfera, que impedem a 
formação de um tufão, modifiquem-se em decorrência da elevada temperatura da água", acrescenta o 
pesquisador. 
 
Mas Latif reconhece que a força de Haiyan foi surpreendente. Ele percebeu o fenômeno como um sinal de 
alerta e pergunta: "Nós queremos arriscar que esse modelo esteja certo ou não?" Ativistas exigem que as 
emissões de dióxido de carbono sejam reduzidas para evitar a formação de ciclones. 
 
Ainda é difícil evitar a destruição causada por ciclones. Sistemas de alerta auxiliam a curto prazo. 
Meteorologistas conseguem prever a chegada de um ciclone com até quatro dias de antecedência. Mas a 
evacuação de uma região onde moram muitas pessoas em poucos dias é quase impossível. 
 
Segundo Plöger, é preciso refletir se não seria o momento de impedir que pessoas voltem a morar nesses 
locais. "Nunca teremos 100% de segurança. Com ciclones como esse sempre haverá riscos", completa. 
 
Fonte:  DW.DE > Notícias > Meio Ambiente > Mundo(http://www.dw.de/cientistas-divergem-se-
tuf%C3%B5es-se-tornaram-mais-frequentes-e-devastadores/a-17221059) 
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Temperaturas mostram que 2013 já é um dos anos mais  quentes da história 
 
Este ano, 2013, desponta como um dos mais quentes da história, de acordo com um relatório da 
Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgado nesta terça-feira na conferência contra a Mudança 
Climática (COP-19), realizado em Varsóvia. 
 
No documento, a COP-19, inaugurada ontem, revela que a temperatura média mundial entre janeiro e 
setembro de 2013 foi aproximadamente meio ponto superior à registrada entre 1961 e 1990. 
 
O aumento do nível do mar fez com que as regiões litorâneas estejam mais vulneráveis as tempestades, 
como se pôde comprovar nas Filipinas, cuja região central ficou arrasada após o passagem do tufão Haiyan, 
que deixou pelo menos dez mil mortos. 
 
No entanto, a OMM reconhece que os desastres naturais estão vinculados a muitos fatores, não só a 
mudança climática. 
 
O documento elaborado sobre o estado do clima mundial em 2013 também aponta que durante este ano as 
temperaturas mais quentes foram registradas na Austrália, enquanto em 2012 esse fenômeno se deu nos 
Estados Unidos. 
 
A OMM também chamou a atenção para as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e outros 
gases do efeito estufa, que tiveram um novo recorde em 2012 e devem alcançar níveis sem precedentes em 
2013. 
 
Ao mesmo tempo as secas, inundações e precipitações extremas confirmam que o ciclo de água também 
está sofrendo variações. 
 
Embora a relação entre a mudança climática e a frequência dos ciclones tropicais ainda esteja sendo 
investigada, é previsível que o aquecimento global faça com que o impacto destes fenômenos naturais seja 
mais intenso. 
 
A declaração provisória da OMM volta a confirmar que o nível do mar aumentou e neste ano também 
alcançou um novo recorde histórico. Desde 1993 o nível dos mares e oceanos aumenta em média 3,2 
milímetros por ano. 
 
O nível do mar seguirá aumentando devido ao derretimento das calotas polares e as geleiras, dizem os 
especialistas, já que mais de 90% do excesso de calor gerado pelos gases do efeito estufa é absorvido 
pelos oceanos. 
 
EFE – Agencia EFE – Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/temperaturas-mostram-que-2013-ja-e-
um-dos-anos-mais-quentes-da-historia,d818edf6cad42410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 
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Ambientalistas Fazem Greve de Fome na COP-19 
 

 
AP Photo: Aaron Favila. 

Fonte: http://ongcea.eco.br/wp-content/uploads/2013/11/Philippines-typhoon-15_ss_full-101113-b.jpg 
 
Na plenária de abertura da COP-19, o negociador-chefe das Filipinas, Yeb Sano, iniciou uma greve de fome 
“até que um resultado significativo esteja à vista”. Algumas horas depois deste corajoso ato, 30 
ambientalistas de países como Líbano, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Croácia, África do Sul, Ilhas Fiji, 
Noruega, Canadá, Índia e Estados Unidos e que também participam da COP-19 decidem unir-se a Sano, 
em solidariedade ao povo das Filipinas, vitimado pelo tufão Haiyan, e para chamar a atenção dos 
negociadores sobre a necessidade conduzirmos os trabalhos com mais rapidez e comprometimento. 
 
A adesão dos ambientalistas gerou um movimento na praça de alimentação da COP-19 durante o horário 
de almoço nesta terça, dia 12 de novembro. Com cartazes dizendo “É hora do almoço, mas não estamos 
comendo”, eles prestaram solidariedade a Sano e pediram justiça climática. Coincidentemente, nesse 
mesmo dia a ONG Germanwatch divulgou a 10a edição de seu Índice Global de Riscos Climáticos, a qual 
confirma que países em desenvolvimento são os mais vulneráveis às mudanças climáticas e quantifica o 
tamanho do estrago que elas já causaram. Segundo a organização, de 1993 a 2012, mais de 530 mil 
pessoas perderam a vida em cerca de 15 mil eventos extremos que causaram perdas superiores a US$ 2,5 
trilhões. Tanto a greve de fome, como o estudo da Germanwatch, reforçam a urgência de equacionar o 
mecanismo de Perdas e Danos (Loss and Damage), que quase foi aprovado no ano passado, em Doha, e 
que prevê o pagamento para quem já está sofrendo com as mudanças climáticas. 
 
Embora uma greve de fome em uma conferência climática seja uma novidade, a fome pelo clima é bem 
mais corriqueira do que gostaríamos. Este ano mesmo, no nordeste brasileiro, muita gente passou fome 
porque a seca foi implacável. Eventos climáticos extremos também dizimam as lavouras na África e na Ásia, 
levando milhões a passar fome e, em muitos casos, até a falecer. Até 2050, cerca de 50 milhões de 
pessoas estão ameaçadas de morrer de fome por causa da redução nas safras provocadas pelas 
mudanças climáticas, segundo a Agência Meteorológica da Grã-Bretanha. Embora haja uma melhora no 
crescimento das plantas com o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, pesquisas de 
campo mostram que ela é de apenas metade do que se previa e não consegue compensar as perdas 
resultantes do aumento na temperatura. 
 
Ao anunciar sua greve de fome, Sano lembrou de seu irmão, que ficou três dias sem conseguir comida. Em 
artigo publicado no The Guardian, o governo das Filipinas fez uma ligação direta entre o super-tufão e as 
mudanças climáticas. Yeb Sano desafiou os céticos do clima a “saírem de suas torres de marfim” e verem in 
loco e em primeira mão os impactos das mudanças climáticas causados nas Filipinas pelo super-tufão 
Haiyan que por lá passou com ventos de mais de 300 km/h. 



Fonte: www.vitaecivilis.org.br/Centro de Estudos Ambientais > Notícias > Ecologia 
Política(http://ongcea.eco.br/?p=40367) 
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COP-19: Germanwatch – os países mais afetados pelas  mudanças climáticas 
 
por Juliana Winkel, da Agência Jovem de Notícias 
 
Nesta terça-feira (12), a COP-19 sediou a discussão a respeito dos índices da organização não-
governamental Germanwatch, dedicada a analisar onde e como têm ocorrido os principais danos ambientais 
ao longo dos últimos anos, em especial ligados a fenômenos bruscos e de consequências violentas 
(inundações, tufões, ondas de calor e outros). Foram divulgados os dados mais recentes apurados pela 
organização, abrangendo o período entre 1993 e 2012. Em primeiro lugar na categoria de risco, estão os 
países insulares ou mais próximos à costa: Honduras, Mianmar e Haiti. Olhando para o último ano, os mais 
afetados foram as Filipinas, Paquistão e novamente o Haiti. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Germanwatch.jpg 

 
Outros países com índices altos de incidência ou risco de catástrofes, na América Latina, são Nicarágua, 
República Dominicana e Guatemala – dividindo a classificação com Banladesh, Vietnam, Mongólia e 
Tailândia. O Brasil está em zona de risco moderado – entre 51 e 100, em uma escala de zero a 100, 
embora também apresente potencial de risco especialmente em suas áreas litorâneas. De acordo com os 
especialistas do Germanwatch, é preciso uma união de tecnologia, recursos financeiros e conhecimento 
científico para enfrentar as mudanças climáticas. 
 
Confira o relatório completo do Germanwatch (em inglês) neste link: http://germanwatch.org/en/cri. 
 
* Juliana Winkel é uma das repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG 
Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos 
negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-germanwatch-os-
paises-mais-afetados-pelas-mudancas-climaticas/) 
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COP-19: Tapete vermelho para o setor privado 
 
por Délcio Rodrigues e Silvia Dias* 
 

 
Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/carbono_mercado_550.jpg 

 
Fundos prometidos em reuniões anteriores da Convenção Clima não têm recursos para financiar o 
investimento necessário em mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos países pobres. Já 
empresários do setor do carvão patrocinam a conferência na Polônia. 
 
Choca ver grandes emissores de gases causadores do efeito estufa patrocinando uma conferência sobre 
mudança do clima da ONU. Mas a vontade dos anfitriões poloneses em fazer uma ponte com o mercado de 
carvão – do qual o país é um expoente – é apenas a ponta do iceberg de uma receptividade que vai mais 
além. Da Austrália aos Estados Unidos, passando por uma hesitante União Europeia, são muitos os países 
que estão acenando às empresas, na esperança de que estas paguem a conta das mudanças climáticas. 
 
O discurso mais contundente veio, obviamente, do negociador-chefe dos Estados Unidos, Todd Stern, em 
evento realizado em outubro em Londres, onde ele reafirmou a posição norte-americana de contar com 
mais dinheiro do setor privado. Essa posição acaba de ser reforçada pela Austrália: segundo a mídia local, o 
país não fará novos compromissos financeiros. 
 
Estudo da Oxfam divulgado esta semana mostra que nada menos que 24 países desenvolvidos ainda não 
confirmaram aportes para o clima este ano. Para 2014, a situação é ainda pior, uma vez que as nações 
responsáveis por 81% do fundo de curto prazo anunciado em Copenhague, na COP-15, não divulgaram 
qualquer cifra. 
 
Segundo a pesquisa, não é por falta de dinheiro que as negociações climáticas podem enfrentar um 
impasse: entre 2001 e 2005, os países desenvolvidos desperdiçaram entre US$ 55 bilhões e US$ 90 
bilhões por ano com subsídios aos combustíveis fósseis que deveríamos estar substituindo por energias 
limpas. 
 
Enquanto isso, os recursos dos países desenvolvidos destinados ao clima alcançam apenas US$ 7,6 
bilhões em 2013, valor que já expurga empréstimos a serem devolvidos. Nas negociações climáticas, os 
anúncios de ajuda financeira somam apenas US$ 8,3 bilhões. 
 
Ou seja, “a pergunta de 100 bilhões de dólares” continua na mesa sem uma resposta clara. O fundo de 
curto prazo, anunciado na COP-15, e cujo período de validade se encerrou no ano passado, mostrou bem 
como recursos de toda origem e natureza podem receber uma dupla contabilidade. Já há quem diga que os 
recursos anunciados naquela COP para o período de 2015 a 2020, de outros US$ 100 bilhões por ano, 
nada mais são que uma distração, pois se aplicados os mesmos critérios contábeis dos recursos de curto 
prazo, eles serão, em boa parte, uma peça de ficção. 
 
Os países em desenvolvimento precisam de um mapa claro e um cronograma previsível sobre o tipo e o 
montante dos recursos climáticos com os quais podem contar. Isso é crucial para o planejamento e 
priorização de ações de adaptação e mitigação. Mas é justamente dos países em desenvolvimento que vem 
a maior resistência à inclusão oficial dos recursos privados na contabilidade climática da ONU. O raciocínio 
é simples: investimentos privados seguem a lógica do mercado e, portanto, deixarão de fora tudo que não 



for lucrativo. Países em desenvolvimento que não são mercados de consumo atrativos sabem bem como 
essa lógica é perversa e, por isso, são totalmente contra esse expediente. 
 
Só que um entendimento e compromisso sobre as “finanças para o enfrentamento das mudanças 
climáticas” é um dos pontos onde Varsóvia não pode falhar. Na COP-17, em 2011, as partes decidiram 
iniciar um programa de trabalho sobre finanças de longo prazo no ano seguinte. O objetivo era progredir na 
mobilização dos US$ 100 bilhões ao ano até 2020 para ações de mitigação e adaptação nos países em 
desenvolvimento. Veio a COP-18, no ano passado, e, com ela, o relatório desse grupo de trabalho, com 
pontos de convergência e recomendações. As decisões, no entanto, ficaram para este ano. 
 
Não por acaso, o primeiro Fóssil do Dia – prêmio que as organizações não governamentais que 
acompanham as negociações entregam aos dinossauros que mais atravancam as negociações – foi para a 
Austrália, por sua recusa em contribuir financeiramente. Vamos torcer para que o constrangimento causado 
pela premiação iniba outros negociadores a seguir o caminhos dos ‘aussies’. 
 
* Délcio Rodrigues , especialista em mudanças climáticas, e Silvia Dias , membro do Conselho Deliberativo 
/ Vitae Civilis. 
 
Fonte: Vitae Civilis/Envolverde(http://envolverde.com.br/sociedade/cop19-tapete-vermelho-para-o-setor-
privado/) 
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COP-19: O planeta das futuras gerações 
 
por Emilia de Mattos Merlini, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/pianeta_future_generaz.jpg 

 
Hoje eu recebi um convite bacana e inesperado. A Youngo, que é o grupo jovem da ONU, dentro da COP 
me convidou para participar de uma de suas intervenções, sobre o direito das futuras gerações em relação 
ao Planeta, uma vez que sou mulher e estou grávida. 
 
Sempre depois das reuniões de negociação, a Youngo e outras organizações da sociedade civil têm dois 
minutos de fala. Então, pediram que eu lesse a carta abaixo e, ao final, colocasse uma fita na boca, 
buscando sensibilizar os participantes para o fato de que as gerações futuras não têm voz durante as 
negociações. E parece que foi efetiva em chamar a atenção: muita gente se aproximou de mim para me ver 
ler a carta, mesmo com transmissão por vídeo e microfone, muitos tiraram fotos também e alguns vieram 
falar comigo ao final. 
 
A intervenção aconteceu ao final da reunião do ADP (Protocolo Durban). Esse protocolo está sendo 
desenvolvido para substituir o Protocolo de Kyoto, uma vez que esse perdeu sua validade. O objetivo é que 
o novo documento seja seguido por todos os países e que esteja pronto até 2015, para entrar em vigência a 
partir de 2020. 
 
Muitas organizações, assim como a Youngo, estão lutando para que o documento adote a meta de redução 
das emissões de CO2 e outros gases ao ponto da temperatura do planeta aumentar, no máximo, mais 1,5 
graus Celsius. O que evitaria catástrofes maiores do que as que já estamos presenciando e, claro, o futuro 
das próximas gerações, não só humanas, mas da flora e fauna. Esse direito é chamado de Intergenerational 
Equity, ou equidade intergeracional. 
 
Carta  
Presidente da mesa, obrigada pelo espaço, 
 
Eu sou Emilia do Brasil e falo em nome da YOUNGO. 
 
Estamos aqui em solidariedade às vítimas do tufão Yolanda e a todos aqueles afetados por mudanças 
climáticas antropogênicas. Devemos reconhecer que foi a inação e a negligência grosseira a respeito das 
gerações futuras que permitiu que supertempestades como essa venham ocorrendo. 



Eu e o bebê dentro de mim, estamos diante de vocês falando não apenas em nome da juventude, mas em 
nome das gerações futuras. A UNFCCC existe tanto para ajudar a aliviar as injustiças atuais como para 
garantir que injustiças futuras não ocorram. 
 
É, portanto, imperativo que o princípio da equidade intergeracional seja central para o texto da ADP. 
Equidade intergeracional assegura que as futuras gerações tenham acesso às mesmas oportunidades e 
recursos que a geração atual. Precisamos parar de desconsiderar as gerações futuras na economia das 
mudanças climáticas. 
 
Precisamos reconhecer que a atmosfera seja de confiança para essas gerações que possuem os mesmos 
direitos fundamentais. Negligenciar essa necessidade seria demonstrar uma grosseira ignorância do artigo 
3.1 da Convenção, que estabelece que “as Partes devem proteger o sistema climático em benefício das 
gerações presentes e futuras”. 
 
Um antigo ditado diz que “nós não herdamos o mundo de nossos ancestrais, nós os emprestamos de 
nossas crianças “. Até que finalmente, vocês reconheçam isso e reconheçam o direitos e a voz das futuras 
gerações, até lá, tudo o que resta é o silêncio. Então, nós dedicamos os próximos momentos para um futuro 
que está sendo perdido e uma geração que não tem voz nestes corredores. 
 
* Emilia de Mattos Merlini é uma das repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela 
ONG Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos 
negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem e Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/sociedade/cop19-o-planeta-das-
futuras-geracoes/) 
 



13/11/2013 
 
COP-19: Povos Indígenas – menos blá blá e mais açõe s concretas 
 
por Daniele Savietto, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/indigenas.jpg 

 
Foi com um discurso profundo e apaixonado que Juan Carlos Jintach e Arlen Ribeira Calderon, integrantes 
da COICA,(http://www.coica.org.ec/cgi-sys/suspendedpage.cgi) organização que o Brasil também faz parte 
através da COIAB(http://www.coiab.org/site/), abriram a seção sobre as mudanças climáticas e os povos 
indígenas da bacia Amazônica, aqui na COP-19. 
 
Todos sabem o quanto os povos indígenas já sofreram graças às intervenções do homem “civilizado”, são 
historicamente marcados por devastações de seu espaço e sua gente, e mesmo hoje, quando possuem 
direitos legais, continuam sendo afetados pela busca incessante do lucro excessivo que fecha os olhos para 
os efeitos permanentes em nosso planeta. 
 
A principal questão levantada foi a urgente necessidade de ações imediatas para resolver as consequências 
dos problemas que vem se acumulando ao longo dos anos. “Chega de falar, queremos ações concretas e 
imediatas” disse Juan Carlos Jintach. 
 
A crítica ainda estendeu-se sobre a posição das Partes dentro da COP, que chegam aqui para na verdade 
discutir questões financeiras, sua principal preocupação, e não focam nos problemas reais e palpáveis que 
estão afetando a todos. 
 
O povo indígena mostrou sua força e determinação na luta por um planeta melhor, não esperam que os 
problemas sejam resolvidos por terceiros, mas são protagonistas para reverter as mudanças climáticas em 
seu território, exigem participação plena e efetiva, e mais do que isso, que tudo aquilo que está garantido na 
lei realmente aconteça na prática. 
 
Disseram ainda que o povo latino americano precisa se unir, principalmente porque a COP-20 acontecerá 
em nossa casa e precisamos cobrar as nações já que muitos temas importantes não estão sendo 
discutidos. 
 
“Chega de acumular papeis e decisões que não levam a nada, reflexões que nunca terminam, precisamos 
de ações concretas já! Estamos cansados, queremos voltar a nossa terra, trabalhar, plantar, mas estamos 
aqui porque reconhecemos nossa responsabilidade”. 
 
Esta luta também é nossa, temos que abraçar nossos irmãos indígenas, envolver-nos emocionalmente, e ir 
além, realizar ações práticas como atores das mudanças urgentes que todos necessitamos. 
 
* Daniele Savietto são repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 



Fonte:  Agência Jovem e Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/sociedade/cop19-povos-indigenas-
menos-bla-bla-e-mais-acoes-concretas/) 
 



13/11/2013 
 
COP-19: O carvão e a direita formam coquetel anticl ima na Polônia 
 
por Claudia Ciobanu, da IPS 
 

 
Central termoelétrica a carvão de Belchatow, na Polônia, a maior da Europa. 

Foto:  Pibwl de Pl:Wikipedia CC BY-SA 3.0 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/carvao.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 13/11/2013  – Não se nota, mas estes são dias atarefados na capital da Polônia. 
Enquanto era inaugurada a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudança 
climática no Estádio Nacional, do outro lado do rio Vístula se reunia a extrema direita polonesa para sua 
marcha anual pelo Dia da Independência. 
 
Exceto por um grande cartaz colocado no central Palácio Nacional da Ciência e da Cultura, uma das sedes 
da reunião, praticamente não há sinal que indique aos varsovianos que acontece em sua cidade a 19ª 
Conferência das Partes (COP-19) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que 
começou no dia 11 e termina no dia 22. 
 
A Polônia é anfitriã da COP-19 porque foi o único país da Europa central e oriental que se mostrou 
interessado quando chegou a vez da região de definir a sede da conferência. Porém, está em dúvida a 
capacidade da Polônia de desempenhar um papel construtivo nas negociações, pois nos últimos tempos se 
caracterizou por criar obstáculos aos avanços da União Europeia (UE) para objetivos climáticos mais 
ambiciosos. 
 
Na primavera boreal de 2012, a Polônia boicotou a adoção de um mapa do caminho do bloco para 2050, 
que buscava impor redução de 40% nas emissões de gases-estufa até 2030, de 60% até 2040 e de 80% 
até 2050, em relação aos volumes de 1990. Neste outono boreal, Varsóvia anunciou sua intenção de 
também impedir que a Europa fixe novos objetivos climáticos para 2030. 
 
Um compromisso maior de redução de emissões pela UE poderia ser positivo para o progresso das 
negociações climáticas. A postura polonesa se explica com uma só palavra: carvão. Quase 90% da 
eletricidade consumida no país é gerada em centrais térmicas a carvão, o mais sujo dos combustíveis 
fósseis, e a política energética nacional não prevê nenhuma mudança significativa para reduzir o peso desta 
fonte. 
 
Nada expressa melhor esta política do que a frase pronunciada pelo primeiro-ministro, Donald Tusk, em 
setembro, em uma zona mineira da cidade de Katowice: “O futuro da energia polonesa é marrom e negro, 



do carvão e do gás de xisto. Alguns querem que deixemos o carvão, mas a independência energética exige 
não só diversificação, mas também o máximo uso das fontes próprias”. 
 
Em uma controvertida jogada, o Ministério da Economia está organizando, paralelamente à COP-19 e junto 
com a Associação Mundial do Carvão, a Cúpula Internacional Carvão e Clima. O Comunicado de Varsóvia, 
documento de autoria compartilhada entre o lobby do carvão e o Ministério, será entregue aos 
representantes da ONU durante a cúpula. Trata-se, na essência, de um chamado para destinar recursos 
públicos às tecnologias de “carvão limpo” para garantir um grande uso desse combustível fóssil em todo o 
mundo. 
 
Apesar dessa tremenda adesão à agenda dos interesses carboníferos, o governo polonês insiste em dizer 
que não se opõe aos avanços nas negociações climáticas. “Não sou cético da mudança climática, sou 
cético de algumas propostas europeias para enfrentá-la”, publicou em sua conta no Twitter o ministro do 
Meio Ambiente, Marcin Korolec, pouco antes da COP-19. 
 
As tentativas de Varsóvia de impedir que a UE apresente propostas climáticas mais ambiciosas são do 
agrado da extrema direita local e internacional, tal como ficou claro na “cúpula anticlima” organizada nesta 
capital pelo direitista Movimento Nacional Polonês (Ruch Narodowy), pelo sindicato Solidariedade e pelo 
norte-americano Comitê para um Amanhã Construtivo, que nega a existência da mudança climática. 
 
Segundo pesquisa do Greenpeace, o Comitê recebe quase a metade de seu financiamento de um Fundo de 
Doadores que funciona como veículo secreto de dinheiro para grupos negacionistas. Entre 2002 e 2011 
destinou US$ 146 milhões para este fim. Embora se ignore a identidade da maioria dos que colocam 
dinheiro nesse Fundo, o Greenpeace conseguiu estabelecer que recebeu recursos de duas fundações 
vinculadas ao barão do petróleo e da indústria química Charles Koch, famoso por ter em sua folha de 
pagamento personalidades céticas da mudança climática. 
 
Na reunião de Varsóvia, Craig Rucker e David Rothbard, representantes do Comitê, argumentaram que a 
mudança climática não é causada pela atividade humana e que as políticas destinadas a enfrentá-la podem 
causar mais penúria aos pobres de todo o mundo. A extrema direita doméstica, representada pelo 
Movimento Nacional Polonês, expôs sua visão das políticas energéticas e climáticas desse país enfatizando 
a soberania, entendida como rejeição às propostas da UE e da ONU, e na exploração das jazidas locais de 
carvão. 
 
“Estamos contra a descarbonização porque a economia polonesa se baseia no carvão e porque nos 
opomos às regulações climáticas na UE”, afirmou à IPS o especialista em energia Michal Putkiewicz, 
membro do Movimento Nacional Polonês. “Primeiro o governo assinou um pacote de medidas sobre energia 
e clima da UE e agora quer evitar que seja mais ambicioso. A política das autoridades polonesas agora é 
correta, mas acreditamos que devem ignorar qualquer regulação europeia sobre redução de emissões”, 
acrescentou. 
 
O pacote de medidas sobre energia e clima da UE estipula que o bloco deve reduzir suas emissões em 20% 
até 2020, em relação aos volumes de 1990, dar às fontes renováveis 20% da matriz energética, e conseguir 
economia do consumo em 20%. Os dois maiores partidos poloneses, a governante Plataforma Cívica e o 
conservador Paz e Justiça, vêm se reprovando mutuamente pelo fato de o país ter se comprometido com 
esse pacote. 
 
No dia 11, grupos direitistas que participavam da conferência anticlima aderiram à Marcha da 
Independência, organizada por dois setores influentes, a Juventudes Polonesas (Młodizież Wszechpolską) e 
o Campo Nacional Radical (Obóz Narodowo-Radykalny), que em 2011 uniram forças para criar o 
Movimento Nacional Polonês. 
 
Mais de dez mil pessoas participaram de uma manifestação que a cada ano ganha mais força. Houve 
choques entre alguns dos participantes e a polícia. Uma manifestação no centro de Varsóvia foi atacada por 
vários integrantes da Marcha da Independência e foi queimada uma bandeira com o arco-íris, que simboliza 
a diversidade. 
 
“O negacionismo climático está se convertendo em um novo componente da identidade e do discurso do 
extremismo de direita na Polônia”, afirmou à IPS a ativista ecologista Michalina Golinczak. “Assim, o 
movimento polonês contra a mudança climática deveria colaborar não só com os sindicatos, mas com 
outros movimentos sociais progressistas, antifascistas, pacifistas, LGBT, feministas, etc., para repelir esse 
alarmante crescimento dos extremistas de direita”, acrescentou. 



Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/cop19-o-carvao-e-
direita-formam-coquetel-anticlima-na-polonia/) 
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Na COP-19, ativistas do Greenpeace lembram os 30 de tidos no Ártico 
 
Fotos dos integrantes da ONG presos na Rússia foram exibidas na Polônia. 
Grupo foi transferido esta semana do Norte do país para São Petersburgo. 
 
do G1, em São Paulo 
 

 
Ativistas do Greenpeace seguram fotos das 30 pessoas presas na Rússia durante um protesto na Convenção 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Varsóvia. 

Foto:  Kacper Pempel/Reuters 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/OsiXDCKymntyUGqNdplM4G7Fwj4=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/13/2013-

11-13t105652z_20240287_gm1e9bd1g5p02_rtrmadp_3_climate-talks.jpg 
 
Ativistas da organização ambiental Greenpeace realizaram protesto nesta quarta-feira (13) em Varsóvia, sede da 
COP-19, conferência climática da ONU, para lembrar que os 28 integrantes da ONG e dois jornalistas 
permanecem detidos na Rússia há quase dois meses, após protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. 
 
Segurando fotos de cada um dos presos, incluindo a brasileira Ana Paula Maciel, os ativistas chamaram a atenção 
por quem passava pelas instalações do Estádio Nacional, na capital da Polônia. 
 
Nesta terça-feira (12), o grupo chegou a São Petersburgo, após transferência de trem feita a partir de Murmansk, 
no Norte do país, e foram realocados em prisões preventivas da cidade. De acordo com a agência de notícias 
"Interfax", eles foram repartidos em três centros de detenção. 
 
As autoridades penitenciárias russas dizem que as condições de detenção dos tripulantes da embarcação do 
Greenpeace correspondem à legislação russa e às normas internacionais. 
 
Pedido de liberdade provisória 
O Conselho de Direitos Humanos adjunto à Presidência russa solicitou deixar em liberdade provisória os 
tripulantes do "Arctic Sunrise", acusados de vandalismo. 
 
O pedido foi feito com argumentos de que em 23 de outubro os órgãos de instrução rebaixaram as acusações 
contra os ativistas de "pirataria" a "vandalismo", delito este último que não necessariamente é punido com pena de 
prisão. 
 



O Greenpeace declarou que recorreria da acusação de vandalismo, que qualificou de "igualmente absurda" que a 
de pirataria, "já que os ativistas não cometeram nenhum ato que violasse gravemente a ordem pública". 
 
Os acusados foram aprisionados em 18 de setembro pela guarda-costeira russa, quando tentavam realizar um 
protesto pela extração de petróleo no Ártico. O grupo procede da Rússia, EUA, Argentina, Reino Unido, Canadá, 
Itália, Ucrânia, Nova Zelândia, Holanda, Dinamarca, Austrália, Brasil, República Tcheca, Polônia, Turquia, 
Finlândia, Suécia e França. 
 

 
Imagem da brasileira Ana Paula Maciel é erguida por ativista do Greenpeace durante protesto realizado 
nesta quarta em Varsóvia 

Foto:  Kacper Pempel/Reuters 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/wB7XrlvT0xk6_UIceQb63Vm51XQ=/620x465/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/13/
2013-11-13t105835z_1769839018_gm1e9bd1g5v01_rtrmadp_3_climate-talks.jpg 

 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/na-cop-19-ativistas-do-greenpeace-
lembram-os-30-detidos-no-artico.html) 
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IETA identifica forte tendência de precificação do carbono ao redor do mundo 
 
por Fernanda B. Müller, do CarbonoBrasil 
 
Estudo mostra diversidade na estrutura e contextualização de dezenas de iniciativas que visam cortar as 
emissões de gases do efeito estufa em todos os continentes. 
 
A Associação Internacional de Comércio de Emissões (IETA), que representa mais de 150 empresas 
envolvidas no mercado de carbono, divulgou nesta terça-feira (12) seu relatório anual ‘Mercado de Gases 
do Efeito Estufa 2013(http://www.ieta.org/assets/Reports/ghgreport2013-web.pdf)’, avaliando os principais 
avanços na precificação do carbono ao redor do mundo. 
 
A IETA constatou um crescente número de ações governamentais para lidar com as mudanças climáticas 
através de abordagens de mercado, passando pela Califórnia, China, Coreia do Sul, Cazaquistão, África do 
Sul e outros. 
 
As projeções atuais indicam que, em dois ou três anos, quase um quarto das emissões mundiais do setor 
de energia e indústrias estará em jurisdições com precificação do carbono (Figura ao lado), apesar de 
alguns obstáculos encontrados na Austrália e nos Estados Unidos. 
 
“Estamos preparados para uma arrancada no crescimento da precificação do carbono”, comemorou Dirk 
Forrister, presidente da IETA. 
 
Ele notou que, no caso do mercado europeu (EU ETS), cujo valor das permissões de emissão está em 
apenas €5/t, é preciso lembrar que o esquema ainda está no início, “então é importante manter a base e 
continuar construindo uma infraestrutura forte para as próximas décadas”. 
 
A publicação defende que a tendência de expansão no número de iniciativas deve ter um papel importante 
nas negociações internacionais, inclusive na COP 19, que está sendo realizada na Polônia, e que o 
mecanismo chamado Framework for Various Approaches (FVA) traz a oportunidade de conectar os 
mercados de carbono. 
 
“No âmbito das Nações Unidas, as empresas precisam de uma estrutura que ofereça confiança para 
negociar unidades de carbono internacionalmente”, colocou Jeff Swartz, diretor de políticas da IETA. 
 
Diversidade  
As iniciativas de precificação do carbono são, de fato, muito diversas, e isso pode criar inconsistências, 
especialmente em relação aos preços relativos ao corte nas emissões. Porém, ressalta a IETA, a 
diversidade pode, de muitas maneiras, significar força, permitindo que diferentes abordagens sejam 
tentadas e muitas lições sejam aprendidas. 
 
Apesar da diversidade, muitos elementos em comum estão surgindo nas novas iniciativas compiladas pelo 
relatório. Por exemplo, a maioria aceita o uso de compensações, variando muito em quantidade, tipo e local 
de origem. 
 
Na América do Norte, a publicação constatou que as compensações tendem a ter origem doméstica. Já na 
União Europeia (UE), Austrália (até o momento) e no Japão, os créditos internacionais são bem-vindos. 
 
A cobertura das emissões dos esquemas também varia muito, com alguns restritos a grandes emissores 
(UE e China) e outros ampliando o leque de entidades abrangidas (Califórnia e Quebec, que incluem a partir 
de 2015 o setor de transportes). 
 
A abordagem para compensar o aumento dos custos devido à limitação das emissões do setor de geração 
de eletricidade vai desde a compensação direta, como na UE, até a alocação de permissões gratuitas para 
as distribuidoras, como na Califórnia. 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/capaieta2013.jpg 

 
No caso da Califórnia, Dirk Forrister, presidente da IETA, enxerga uma expansão do mercado em 2014 
devido à conexão com a província canadense de Quebec. Ele nota que neste esquema existem alguns 
fatores interessantes que aproveitam oportunidades muito além de Quioto, como a elegibilidade de créditos 
da destruição de substâncias nocivas à camada de ozônio. 
 
Califórnia e Quebec parecem ser um dos poucos exemplos em que, de fato, a conexão entre diferentes 
esquemas está sendo efetivada. Assim, a IETA está organizando uma iniciativa chamada ‘Parceria 
Empresarial para a Preparação dos Mercados’ – similar a um esquema criado pelo Banco Mundial – visando 
contribuir com a compreensão do que é necessário para estabelecer novos mercados de carbono e ter 
maior unidade. 
 
Em nível internacional, as discussões sobre o FVA e os Novos Mecanismos de Mercados devem lidar com 
essa questão. 
 
O Japão é outro caso de destaque, segundo Forrister. O Mecanismo de Creditação Conjunta “está juntando 
tecnologia, clima e políticas de desenvolvimento”, criando uma alternativa ao MDL para o período 2013-
2020. 
 
O esquema está adaptando metodologias do MDL e fechando acordos bilaterais – especialmente com 
países asiáticos – para aplicá-las em troca de créditos de compensação de emissões usados internamente. 
 
Outro exemplo de aprendizado com as lições passadas dos mecanismos pioneiros, como o EU ETS e o 
MDL, é a aplicação de mecanismos para conter os preços do carbono, o que já está previsto na Califórnia, 
no Quebec e na Iniciativa Regional de Gases do Efeito Estufa (RGGI). A Coreia está também está avaliando 
ferramentas para responder a mudanças rápidas nos preços. 
 
Novos esquemas  
Outros países anunciaram recentemente que também estão desenvolvendo esquemas alternativos, com 
características próprias, para lidar com o crescimento das emissões de gases do efeito estufa. 
 
A África do Sul, por exemplo, tem planos de implantar uma taxa de ZAR 120/tCO2 (€ 8,6) sobre fontes 
estacionárias de emissões a partir de janeiro de 2015. Apesar de o país ter optado por uma taxa e não um 
mercado, a iniciativa inclui elementos de um comércio de emissões, como os créditos de compensação. 



“É surpreendente como, na prática, não há dicotomia entre o mercado [de emissões] e as taxas, mas sim 
um espectro de possibilidades de desenho disponível para os reguladores, que permitem que os benefícios 
do mercado sejam concretizados”, nota o relatório. 
 
Apenas créditos de projetos domésticos, certificados pelo MDL, VCS ou Gold Standard, serão aceitos como 
compensação na África do Sul. 
 
Na China, em meio a grandes expectativas, a província de Shenzhen deu o chute inicial nas negociações 
de carbono já em junho. Nos primeiros três meses, o preço do carbono em Shenzhen subiu de 30 RMB 
(€3,6) para 90 RMB (€11). 
 
Porém, ainda é muito cedo para dizer por que o mercado reagiu dessa forma e se o preço continuará nesse 
nível ao longo do tempo, comentou Wu Qian, da embaixada britânica em Pequim, em um artigo no relatório. 
 
Nas outras seis províncias que a China pretende iniciar o comércio de emissões, as atividades estão 
evoluindo, especialmente em Xangai e Guangdong. Juntos, os sete esquemas incluem 25% do PIB e 21% 
do consumo de energia chinês. 
 
Em maio de 2012, outro gigante asiático entrou para o rol de países com propostas de comércio de 
emissões. A Coreia do Sul – oitavo maior emissor de gases do efeito estufa do mundo – deve ter o seu 
esquema ativo em 2015, cobrindo 500 instalações não apenas do setor industrial, mas também de 
transportes, agricultura, grandes edificações e resíduos. 
 
“O esquema de comércio de emissões da Coreia será o primeiro em um país fora do Anexo I (do Protocolo 
de Quioto), e o volume [equivalente a cerca de 60% das emissões totais do país] deve exceder tanto o da 
Austrália quanto o da Califórnia”, disse Dalwon Kim, representante da Comissão Europeia. 
 
Financiamento  
Outra questão tratada no relatório é o avanço em relação ao financiamento de ações climáticas. A IETA 
defende que o papel do setor privado é essencial para alavancar recursos, e que isso pode ser incentivado 
através de ferramentas como o Fundo Verde do Clima e da precificação do carbono – com o uso de créditos 
de compensação. 
 
Instrumentos tradicionais como o MDL e a Implementação Conjunta também devem ter papéis importantes, 
assim como a redução das emissões por desmatamento e degradação (REDD+), conclui a IETA. 
 
No caso do REDD+, o relatório argumenta que é preciso adotar uma abordagem flexível e ampla para o 
financiamento do mecanismo e sugere que se aproveitem exemplos de sucesso de fora do setor florestal 
para alcançar resultados significativos – como um tipo de tarifa ‘feed-in’ para as florestas. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias/noticia=735693). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ieta-identifica-forte-tendencia-de-
precificacao-carbono-ao-redor-mundo/) 
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Emissões de gases do efeito estufa provocaram aumen to de 26% na acidez dos oceanos 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Aumento do CO2 é diretamente proporcional à queda do pH, ou seja, ao aumento da acidez. 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/co2ph.jpg 
 
Estudo afirma que oceanos podem ficar até 170% mais ácidos ainda neste século, ameaçando a 
sobrevivência de 30% das espécies marinhas. 
 
A acidificação dos oceanos já é vista como um grave problema há várias décadas, mas saber a total 
extensão do fenômeno sempre foi um desafio para pesquisadores. Agora, um painel de cientistas parece ter 
conseguido traçar um 
panorama(http://igbp.sv.internetborder.se/download/18.30566fc6142425d6c91140a/1384420272253/OA_sp
m2-FULL-lorez.pdf) da situação atual, e ele é muito pior do que se esperava. 
 
Produzido durante o terceiro “Simpósio sobre Oceanos em um Mundo Rico em CO2”, que reuniu 540 
especialistas de 37 países em setembro, o novo estudo é uma coletânea do que de mais relevante foi 
publicado sobre o assunto em periódicos científicos. 
 
Segundo o documento, as atividades humanas estão adicionando 24 milhões de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) aos oceanos todos os dias. O resultado disto é que hoje as águas são 26% mais ácidas do 
que eram em 1880. 
 
Se continuarmos no ritmo atual de emissão de gases do efeito estufa (GEEs), até o fim do século os 
oceanos estarão 170% mais ácidos, colocando em risco serviços ecossistêmicos fundamentais para as 
milhões de pessoas que vivem dos mares e ameaçando pelo menos 30% das espécies marinhas. 
 
De acordo com o estudo, em nenhum momento nos últimos 300 milhões de anos os oceanos tiveram uma 
taxa tão rápida de acidificação. 



 
Estimativas de mudança no pH, a linha azul mostra um 
cenário de baixas emissões e a vermelha, de altas emissões. 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/oceanph.jpg 
 
Os impactos disso já podem ser claramente vistos na deterioração dos recifes de corais, que são essenciais 
para a biodiversidade marinha, mas que estão sofrendo com o processo de “branqueamento” por todo o 
mundo. 
 
“Se a sociedade continuar com essa trajetória de altas emissões, os recifes de corais de águas geladas, 
localizados em águas profundas, se tornarão insustentáveis. Além disso, a erosão dos recifes de corais 
tropicais deve ficar mais rápida do que a capacidade desses organismos de se recuperarem”, explicou 
Wendy Broadgate, uma das autoras do estudo e diretora do Programa Geosfera-Biosfera Internacional. 
 
O trabalho será entregue na Conferência do Clima das Nações Unidas de Varsóvia (COP-19), que está em 
andamento na Polônia. 
 
“Nós podemos dizer agora com grande confiança que a acidificação dos oceanos significa que devemos 
nos preparar para significantes perdas econômicas e de serviços ecossistêmicos. Mas também sabemos 
que se conseguirmos reduzir as emissões poderemos frear a acidificação. Essa é a mensagem que 
queremos levar para a COP-19”, afirmou Ulf Riebesell, principal autor do estudo. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias6/noticia=735694). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/emissoes-de-gases-efeito-estufa-
provocaram-aumento-de-26-na-acidez-dos-oceanos/) 
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COP-19: Além da religião: uma união pela raça human a durante a conferência 
 
por Daniele Savietto, da Agência Jovem de Notícias, Especial para Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/alem_religiao.jpg 

 
Em um mundo onde as pessoas ainda promovem guerras em nome da fé surge um movimento que vai na 
contramão, deixando as diferenças de lado, pessoas de várias religiões uniram-se hoje numa proposta inter-
religiosa para pensar em alternativas para os problemas das mudanças climáticas. 
 
Este é o segundo encontro promovido pela The Lutheran World Federation(http://www.lutheranworld.org/), 
chamado Interfaith Youth Meeting on Climate Justice, onde luteranos, presbiterianos, católicos, ortodoxos, 
não religiosos, muçulmanos e  espíritas sentaram juntos para pensar em propostas baseadas na justiça e 
paz, articulando visões alternativas entendendo que, independente de quem somos ou onde estamos,  o 
problema afeta a todos. 
 
Com participantes de várias partes do mundo, como Brasil, Quênia, Índia, Nigéria, Suíça, Itália, entre outros, 
compartilharam ideias, projetos, histórias pautadas em fazer o que é justo e nobre, pois antes de se verem 
como cristão, espíritas, budistas, todos pertencem à raça humana tendo responsabilidades uns com os 
outros e com a natureza, lembrando que apesar das divergências na fé, os objetivos são comuns devendo 
caminhar juntos e na mesma direção. 
 
Algumas perguntas guiaram o debate: qual a relação entre fé, paz, justiça e equidade intergerações, e após 
reflexão, todos compartilharam projetos que desenvolvem em seus países e também as atividades que 
estão realizando durante a COP-19. 
 
Esta reflexão nos leva a uma questão, quantos mais precisarão sofrer com as consequências das 
mudanças climáticas para que as Partes aprendam esta lição, deixar suas diferenças de lado para focar 
numa solução prática e imediata enquanto há tempo? 
 
E nós, como sociedade civil, precisamos de união para cobrar nosso governo para que o discurso seja 
substituído pelas ações, pois enquanto permanecermos confortáveis nos sofás de nossa casa assistindo a 
tudo passivamente seremos igualmente  responsáveis. 
 
* Daniele Savietto é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 



Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-alem-da-religiao-
uma-uniao-pela-raca-humana-durante-conferencia/) 
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COP-19: Comunidades indígenas enumeram prioridades para políticas ambientais 
 
por Juliana Winkel, da Agência Jovem de Notícias, Especial para Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/povos_indigenas_2.jpg 

 
Juan Carlos Jintach e Arlen Ribeira Calderon, integrantes da COICA, formada por organizações indígenas 
de países da América Latina, deram um importante panorama da questão indígena relacionada ao meio 
ambiente durantea a COP-19. De acordo com eles, é fundamental que a discussão pela conservação 
ambiental, e especialmente em torno do mercado de créditos de carbono, leve em conta o papel dos povos 
indígenas, agentes essenciais na conservação do sistema ambiental. “É importante que vejamos a questão 
ambiental de forma abrangente, trabalhando pela continuidade das futuras gerações. As comunidades 
internacionais não reconhecem a voz indígena, mas estamos diretamente envolvidos, geograficamente e 
socialmente, com as regiões onde existem projetos pilotos crédito de carbono na Amazônia”, disse Juan 
Carlos Jintach. 
 
De acordo com ele, é preciso levar em consideração questões como o desmatamento, a mineração 
indiscriminada e a situação social das comunidades originárias dessas regiões. “Existem territórios titulados 
para os índios que podem contribuir para a regulagem da temperatura do planeta. Temos, na América 
Latina, milhões de ectares próprios para isso, mas as prioridades das comunidades – heranças culturais e 
genéticas, relação com o equilíbrio ambiental – precisam ser ouvidas. Estamos falando de muito mais do 
que apenas carbono”. 
 
Nesse sentido, os representantes de comunidades indígenas têm grandes expectativas em relação à COP-
20, que será realizada no próxim ano em Lima, no Peru. “Esperamos que uma COP realizada na América 
Latina nos traga a possibilidade de ampliar o foco em relação a isso. Governos de diversos países, como 
Peru e Equador, têm se reunido conosco para discutir propostas”, afirmou Calderon. 
 
Segundo ele, um  passo importante nesta discussão será dado durante a II Amazonian 
Summit(http://www.coica.org.ec/index.php/en/multimedia/videos/94-eventos/166-ii-amazonian-regional-
summit), que acontecerá na Colômbia em dezembro próximo. “As comunidades indígenas não irão aceitar 
intervenções baseadas em lógicas verticais. Queremos um plano de desenvolvimento que envolva 
educação ambiental e capacitação para fazer parte do processo de forma decisória. Não existem cores 
diferentes; somos todos da cor da terra”. 



* Juliana Winkel é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-comunidades-
indigenas-enumeram-prioridades-para-politicas-ambientais/) 
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Países ricos devem liberar verba para sucesso de ac ordo de clima, diz China 
 
Negociador quer que nações desenvolvidas cumpram promessa bilionária. 
Conferência da ONU reúne quase 200 países na Polônia até o dia 22. 
 
da Reuters 
 
O chefe das negociações climáticas da China, Su Wei, disse nesta quinta-feira (14) que as lentas negociações da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o combate às mudanças climáticas só poderão avançar se os 
países ricos cumprirem a promessa de fornecer US$ 30 bilhões (quase R$ 70 bilhões) em financiamento para os 
países em desenvolvimento. 
 
O negociador chinês falou a jornalistas durante a 19ª Conferência do Clima da ONU, em Varsóvia, na Polônia. 
Segundo ele, as nações desenvolvidas devem cumprir as promessas feitas em 2010 e pagar imediatamente os 
bilhões prometidos para ajudar países pobres a lidar com os efeitos da mudança climática. 
 
Além disso, Su Wei disse que as nações ricas precisam esclarecer como pretendem aumentar a ajuda até os US$ 
100 bilhões (R$ 232 bilhões) por ano prometidos até 2020. 
 
"Isso seria um ponto de partida muito importante e fundamental para a conclusão bem-sucedida das negociações 
de um acordo (pós-)2020", declarou o negociador chinês. 
 
Delegados de quase 200 países estão reunidos em Varsóvia entre os dias 11 e 22 para debater um novo tratado 
climático global. Os países buscam chegar a um acordo final até o encontro de 2015, em Paris. O novo pacto 
deverá suceder o Protocolo de Kyoto – criado no Japão em 1997 e válido para o período entre 2008 e 2012 – e 
definir limites obrigatórios de emissões de gases de efeito estufa após 2020. 
 
Mas poucos países se comprometeram com metas firmes de redução das emissões, e as principais nações em 
desenvolvimento, como China e Índia – que não têm metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto –, insistem que o 
sucesso das negociações depende do financiamento por parte dos países ricos. 
 
"Queremos ver um roteiro muito claro...queremos ver a provisão efetiva e real das fontes de financiamento", disse 
Su Wei. 
 
A questão do financiamento está no topo da agenda das negociações da ONU, após as Filipinas e partes do 
Sudeste Asiático terem sido devastadas pelo tufão Haiyan, uma das tempestades mais fortes já registradas em 
todos os tempos. 
 
"Estamos firmemente comprometidos com o que concordamos em Durban (nas negociações da ONU em 2011), 
que as partes agirão melhor depois de 2020", disse o negociador chinês, sem dar mais detalhes. 
 
Su Wei não quis dizer quando a China vai anunciar suas próprias metas de redução de emissões pós-2020. Até 
2020, o país prometeu reduzir suas emissões por unidade de produção econômica para 40% a 45% abaixo dos 
níveis registrados em 2005. 



 
Participantes da COP 19 em Varsóvia prestaram homenagem na segunda-feira (11) às vítimas do tufão 
Haiyan, que devastou as Filipinas 

Foto:  Janek SkarzynskiAFP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/goHPxMPBf41TT5a8Q1vHbXv56n4=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/14/cop.jpg 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/paises-ricos-devem-liberar-verba-para-
sucesso-de-acordo-de-clima-diz-china.html) 
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Desmatamento não prejudicará negociações do Brasil na conferência do clima, diz ministra 
 
por Giuliana Miranda, Enviada Especial a Varsóvia 
 
Nos últimos anos, as sucessivas quedas no desmatamento da Amazônia foram a "cereja do bolo" da 
participação do Brasil na conferência mundial do clima da ONU. Números esses usados por nossos 
negociadores para indicar que o país estava fazendo o "dever de casa" para reduzir suas emissões de 
carbono. 
 
Com o anúncio da alta de 28% coincidindo com a COP-19, que acontece a até a sexta-feira que vem em 
Varsóvia, há quem acredite que o país perdeu poder de barganha. A ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, nega que que isso vá acontecer. 
 
"Não vai interferir nas negociações. O compromisso do Brasil é de caráter voluntário, não é como o de 
outros países que tinham de ter reduzido e não conseguiram", disse a ministra, em entrevista a jornalistas 
brasileiras presentes na conferência. 
 
"Ainda assim, essa é a segunda menor taxa de desmatamento da história", ressaltou a ministra. 
 
Nos corredores do Estádio Nacional de Varsóvia, onde acontece a conferência, no entanto, a sensação era 
um pouco distinta. Ambientalistas se agitaram com o anúncio, que confirmou uma especulação que já 
rondava o espaço desde o início da semana. 
 
O negociador-chefe do Brasil, José Antônio Marcondes de Carvalho, não quis falar com a imprensa para 
comentar os possíveis reflexos do anúncios. Outros representantes da delegação brasileira, uma das 
maiores presentes na Polônia, seguiram o mesmo caminho. 
 
Desde o início da COP, na segunda-feira, os negociadores brasileiros evitavam comentar uma possível alta 
do desmatamento, mencionada por diversas ONGs. Nos últimos três dias, a delegação brasileira concelou 
as coletivas de imprensa programadas. 
 
Com o anúncio dos números do desmatamento, a ministra decidiu mudar sua agenda na COP. Antecipou 
sua chegada em algumas horas, na próxima terça-feira, mas também vai voltar mais cedo para o Brasil, na 
noite quarta. 
 
Na quinta de manhã, quem assume a chefia da delegação brasileira é o ministro das Relações Exteriores, 
Luiz Alberto Figueiredo Machado, que chega diretamente da Rússia. 
 
Ele foi o negociador-chefe do Brasil nas últimas conferências do clima, mas havia se despedido do posto 
para assumir o cargo de representante brasileiro na ONU. 
 
Ambientalistas  
Após a decisão, diversas ONGs se manifestaram contra o que chamaram de uma "tragédia anunciada". 
 
"Todos os anos o Brasil chega aqui com os números recordes de queda do desmatamento e é aplaudido 
por outras delegações. Como eles vão fazer esse ano sem essas boas notícias?", questiona Carlos Rittl, 
secretário-executivo do Observatório do Clima, que participa das discussões em Varsóvia. 
 
"A redução do desmatamento era a única coisa concreta em que o Brasil havia feito para reduzir as 
emissões. Todos os outros setores, especialmente o de energia, tiveram uma grande alta", avalia André 
Ferretti, coordenador de estratégia da Fundação Boticário, também nas negociações na capital polonesa. 
 
Segundo ele, as emissões de carbono no Brasil em 2013 serão comprometidas no ano que vem. 
 
"Além do aumento de quase 30% no desmatamento, há ainda a questão das termelétricas. Com a seca 
deste ano, várias delas foram acionadas para substituir a energia das hidrelétricas", completou. 
 
Um relatório independente feito pelo Observatório do Clima e divulgado na semana passada estimou que o 
Brasil emitiu em 2012 a menor quantidade de carbono dos últimos 20 anos, mas mostrou também que havia 
uma nítida tendência de alta, suplantada pela redução do desmatamento, o maior responsável pelas 
emissões do Brasil. 



A jornalista GIULIANA MIRANDA viajou a convite da Deutsche Welle Akademie 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1371725-
desmatamento-nao-prejudicara-negociacoes-do-brasil-na-conferencia-do-clima-diz-ministra.shtml) 
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Países ricos se opõem a medir emissões de gases his tóricas 
 
Levantamento foi proposto por países em desenvolvimento. 
UE e EUA temem atraso em negociações para um novo acordo do clima. 
 
da Reutera 
 

 
Nações desenvolvidas não querem medir responsabilidade histórica, como foi proposto na COP-19 em Varsóvia 

Foto:  JANEK SKARZYNSKI/AFP 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/goHPxMPBf41TT5a8Q1vHbXv56n4=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/14/cop.jpg 
 
A União Europeia e os Estados Unidos (http://g1.globo.com/topico/estados-unidos/) se opuseram nesta sexta-
feira (15) a uma proposta dos países em desenvolvimento para se medir a responsabilidade histórica de cada 
nação pelo aquecimento global. 
 
O estudo guiaria o acordo das Nações Unidas previsto para ser fechado em 2015 sobre corte de gases do efeito 
estufa. 
 
Os países ricos temem que qualquer estudo científico que culpe as nações desenvolvidas mais do que outras pelo 
problema, já que elas queimam combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial, possa atrasar ainda mais as 
negociações sobre o tema nas Nações Unidas. 
 
O Brasil ganhou o apoio de mais de cem países em desenvolvimento, durante reunião que acontece em Varsóvia 
até o dia 22 de novembro, para uma proposta de pedir que os especialistas das Nações Unidas investiguem a 
responsabilidade histórica de cada país na emissão dos gases do efeito estufa. 
 
Um estudo como esse poderia guiar o novo pacto sobre o assunto, previsto para ser acordado em 2015 e 
começar a valer em 2020. 
 
No entanto, ele também pode levar a impasses políticos e legais. "Responsabilidade", nesse caso, pode ser 
interpretado como o reconhecimento de um débito por ter causado mais secas, enchentes, entre outros. 
 
“Não estamos encontrando uma resposta positiva dos países desenvolvidos... o que é muito surpreendente para 
nós", afirmou o líder da delegação brasileira, José Antonio Marcondes de Carvalho, à imprensa. "Por que eles 
estão rejeitando até conversar?” 
 
A UE, por sua vez, afirmou que tal estudo pode demorar muito e ter um foco muito limitado. 



"Tememos que a proposta possa politizar o processo e nos fazer perder o limite de 2015 para o novo acordo", 
declarou Juergen Lefevere, líder da delegação do bloco. "A discussão deve ser sobre um conjunto muito maior de 
indicadores, e não somente o histórico de emissões". 
 
Outros fatores, segundo ele, poderiam ser emissões atuais e futuras, projeção de crescimento econômico e 
populacional, capacidade e custo para o corte de emissões. 
 
A China é hoje o principal emissor de gases do efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, da UE, da Índia e da 
Rússia. 
 
Pelo seu crescimento econômico, a China vai se juntar aos Estados Unidos e à UE como os que mais emitiram 
gases do efeito estufa desde 1850. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/paises-ricos-se-opoem-medir-emissoes-
historicas.html) 
 



16/11/2013 
 
Novo objetivo climático do Japão preocupa UE e Esta dos insulares 
 
por AFP 
 

 
Catherine Ashton, chefe da diplomacia da UE, conversa com seu colega japonês 
Fumio Kishida em Tóquio (Japão) no dia 28 de outubro de 2013 

Foto:  AFP/Archivos, Str 
Fonte:  http://www.google.com/hostednews/afp/slideshow/ALeqM5j-

iImFphlprBkRL_IdMez28oX3zQ?hl=pt_PT&docId=072f05b3-651e-4a90-8547-b040e7ebcd84&index=0 
 
Varsóvia  – A União Europeia e pequenos Estados insulares lamentaram nesta sexta-feira a decisão de 
Japão de revisar drasticamente para baixo o objetivo de reduzir os gases de efeito estufa devido à 
interrupção dos reatores nucleares após o acidente de Fukushima. 
 
A União Europeia emitiu um comunicado em Varsóvia, onde é realizada desde segunda-feira a conferência 
das Nações Unidas sobre o clima, pedindo o Japão para levar em conta as consequências desta decisão, 
enquanto a Aliança de Pequenos Estados Insulares (Aosis) denunciou um "enorme passo atrás". 
 
O governo japonês abandonou seu objetivo anterior de redução dos gases de efeito estufa em 25% entre 
1990 e 2020 para deixá-lo em "3,8% entre 2005 e 2020", o que equivale a um aumento de 3% com relação 
ao nível de 1990, segundo os cálculos da administração japonesa. 
 
A UE reconheceu as dificuldades que o Japão enfrenta após o terremoto e o tsunami de março de 2011 e 
suas repercussões no setor nuclear. 
 
Contudo, apesar de compreender a situação, os europeus esperam que "todos os países cumpram seus 
compromissos de redução e que os países desenvolvidos, em particular, continuem mostrando a liderança 
no assunto", segundo o comunicado da Comissão Europeia. 
 
A Aosis, que reúne as nações mais vulneráveis diante do alto do nível da água, acusou o Japão de voltar 
atrás em suas promessas, feitas na Cúpula de Copenhague em 2009. 
 
O tufão Haiyan, que devastou as Filipinas, só "é a última de uma série de catástrofes meteorológicas 
ligadas ao clima", disse Aosis em um comunicado. 
 
"A menos que a comunidade internacional trabalhe junta para reduzir de forma urgente as emissões de 
gases de efeito estufa, sabemos que outros tufões como Hayan esperam na esquina", alertaram. 



O ministro do Meio Ambiente japonês, Nobuteru Ishihara, fará um anúncio oficial na próxima semana em 
Varsóvia sobre o novo objetivo de seu país em matéria de redução de gases de efeito estufa, causadores 
do aquecimento do planeta. 
 
Direitos de autor © 2013 AFP. Todos os direitos reservados. Mais 
»(http://www.google.com/hostednews/afp/copyright?hl=pt_PT&docId=072f05b3-651e-4a90-8547-
b040e7ebcd84) 
 
Fonte:  Google/AFP > Notícias(http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j-
iImFphlprBkRL_IdMez28oX3zQ?docId=072f05b3-651e-4a90-8547-b040e7ebcd84&hl=pt_PT) 
 



17/11/2013 
 
Brasil terá ferramenta para medir emissões de gases  por setores 
 
Governo lança na Polônia projeto de controle dos planos setoriais. 
ONGs estão preocupadas com falta de integração na política climática. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 
O Ministério do Meio Ambiente contratou uma consultoria ao custo de R$ 800 mil para criar uma ferramenta de 
engenharia que vai monitorar o andamento dos planos setoriais de redução de emissões e adaptação às 
mudanças climáticas nas áreas de indústria, transportes, energia e agricultura, informou o secretário nacional da 
Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade ambiental da pasta, Carlos Augusto Klink. 
 
Com isso, o governo tentará cumprir até 2020 as metas de redução de gases de efeito estufa que integram a 
Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Seu objetivo é cortar entre 36,1% e 38,9% as emissões projetadas 
para o país até 2020. 
 
O projeto experimental deve ser apresentado na próxima semana em Varsóvia, na Polônia, onde acontece até o 
próximo dia 22 a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP-19. 
 
De acordo com Klink, a elaboração desse instrumento quer constatar se ele funcionam e, caso contrário, o que 
terá de ser corrigido a tempo de cumprir as metas de corte. O secretário não deu detalhes sobre em que consiste 
exatamente a nova ferramenta. 
 
Será apresentado pelo governo "um pequeno protótipo” do novo mecanismo, mas, segundo Klink, já há “planos 
mais avançados” a respeito. “Serão como centrais de inteligência, que vão apontar como vamos arrumar alguma 
coisa [que estiver errada]. Não vai haver monitoramento apenas da liberação dos gases de efeito estufa e sim se a 
política está sendo implementada”, explicou Klink ao G1. 
 
Os planos setoriais fazem parte da política brasileira para cortar as emissões de gases até 2020. O compromisso 
foi assumido de forma voluntária em 2009, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 
a COP-15, realizada em Copenhague. Outros dois projetos também estão em andamento e focam no combate ao 
desmatamento na Amazônia e no Cerrado. 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
Emissões do pré-sal preocupam, dizem ONGs 
Para organizações ambientais, analisar e controlar as emissões da indústria e do setor de energia são alguns dos 
principais desafios do Brasil. 
 
De acordo com o Inventário Nacional de gases-estufa, lançado este ano pelo governo, que avaliou o período entre 
2005 e 2010, a área de energia aumentou em 21,4% suas emissões e o setor industrial, 5,3%. 
 
Já um levantamento feito por uma rede de organizações ambientais do país e que analisou as emissões entre 
1990 e 2012, mostrou que os gases da geração de energia passaram de 193 milhões de toneladas de CO2 em 
1990 para 436 milhões de toneladas em 2012, alta de 126% em 22 anos. Emissões da indústria aumentaram 
65%, segundo o mesmo estudo. 
 
André Nahur, coordenador do programa de Mudanças Climáticas e energia da organização ambiental WWF, disse 
que os planos não devem apenas quantificar os gases, mas englobar um desenvolvimento de baixo carbono e de 
baixo impacto social e ambiental. 
 
Sobre a exploração do pré-sal, Nahur explica que o governo ainda não está preocupado com o impacto das 
emissões provenientes da exploração do combustível fóssil. Ele cita que a exploração do campo de Libra, leiloado 
no mês passado, deve gerar 5,9 bilhões de toneladas de CO2 em 35 anos, fazendo com que o país continue 
sendo "um dos maiores emissores mundiais, mesmo com a redução significativa do desmatamento". 
 
"Os planos setoriais existentes não dialogam entre si, são estratégias sem conexão. [...] O PNMC deveria fazer 
esta análise e discutir de forma integrada e eficiente como os planos podem trabalhar integradamente para que 



uma redução efetiva das emissões aconteça e que o Brasil consiga construir um futuro de cenários estáveis de 
baixas emissões garantindo ainda seu desenvolvimento", disse o porta-voz do WWF. 
 
Klink, do MMA, defende que a política do clima é integradora e disse que o plano decenal de energia tem o 
objetivo de "manter uma matriz energética diversificada" e que o governo terá um olhar para as emissões do 
petróleo. "Acho que isso está sendo estudado pelo Ministério de Minas e Energia. O objetivo é reduzir as 
emissões sim, sendo eficientes, mas também é um país que precisa crescer economicamente", explicou Klink. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/brasil-tera-ferramenta-para-medir-
emissoes-de-gases-por-setores.html) 
 



17/11/2013 
 
Semana da Cúpula do Clima em Varsóvia termina com d ecepção e poucos avanços 
 
A primeira semana da cúpula da Mudança Climática da ONU (COP-19), realizada em Varsóvia, foi marcada 
pelas lágrimas da delegação filipina por causa da destruição provocada pelo tufão Haiyan, além de debates 
intermináveis, poucos avanços e três decepções, protagonizadas por Austrália, Japão e Brasil. 
 
A COP-19 começou monopolizada por "Haiyan" e seus devastadores efeitos nas Filipinas, cuja delegação 
lembrou no início da reunião com emotivos discursos que terminaram em lágrimas e em um pedido 
desesperado de medidas urgentes para frear a mudança climática. 
 
"Esse sentimento de urgência com o qual começou a conferência se perdeu. Não se percebe entre as 
delegações um sentimento de que os problemas serão solucionados em breve", declarou à Agência EFE o 
diretor da delegação mexicana em Varsóvia, Roberto Dondisch, que afirma que há presentes que não têm 
pressa de chegar a acordos concretos, algo "muito arriscado". 
 
"Se não se chega a acordos nestas cúpulas, vai se pôr em questão o próprio aparelho multilateral, o que 
privaria de voz muitos países afetados", lamentou Dondisch. 
 
O certo é que durante os primeiros dias nenhum país anunciou que aumentará seus cortes de emissões, 
mas todo o contrário: Japão e Austrália indicaram um retrocesso grave em seus objetivos e políticas 
anteriores, um balde de água fria para uma reunião sobre o clima da qual devem sair as bases para o futuro 
acordo de 2015. 
 
O Japão decidiu reduzir apenas em 3,8% suas emissões de gás de efeito estufa para o ano 2020 a respeito 
de seus níveis de 2005, uma meta afastada dos 25% que o país asiático tinha anunciado na cúpula do clima 
de 2009 na Tailândia. 
 
Por sua parte, a Austrália só se compromete a reduzir em 5% as emissões de gases poluentes para o ano 
2020. 
 
"Após uma semana os governos do mundo voltaram a decepcionar seus cidadãos na luta contra a 
catastrófica mudança climática e seus efeitos devastadores", afirmou o responsável do Greenpeace na 
COP-19, Martin Kaiser. 
 
"Em vez de deter os novos investimentos em mineração de carvão e extração de petróleo e aumentar o 
investimento em energias renováveis, Japão e Austrália não cumpriram os compromissos adquiridos 
voluntariamente", acrescentou. 
 
"Os anúncios do Japão e Austrália foram decepcionantes para a União Europeia (UE)", reconheceu à Efe 
uma fonte da delegação espanhola na cúpula. 
 
O Brasil somou-se a essas decepções na quinta-feira passada, quando confirmou que sua taxa de 
desmatamento aumentou 23% no ano passado, um número inclusive superior ao esperado pelo governo. 
 
Enquanto isso, a UE segue dividida entre as energias renováveis e o peso das indústrias do carvão e a 
energia nuclear. 
 
Este é o cenário que encontrarão os ministros do Meio Ambiente que chegam a Varsóvia para participar da 
rodada final da cúpula, que começa na próxima terça-feira, e que terão sobre a mesa as negociações sobre 
o financiamento de medidas para reduzir emissões de curto prazo, assim como a possibilidade de assumir 
objetivos de redução mais ambiciosos a partir de 2014. 
 
"Os ministros devem deter a espiral negativa que está marcando as conversas climáticas da ONU, apostar 
em energias renováveis, comprometer-se com objetivos de redução audazes e definir o financiamento de 
medidas contra a mudança climática que ajudem todo o mundo", declarou Kaiser. 
 
EFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 



Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência(http://noticias.terra.com.br/ciencia/semana-da-cupula-do-clima-
em-varsovia-termina-com-decepcao-e-poucos-
avancos,57438a250f852410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
 



18/11/2013 
 
Preocupa o papel das corporações na COP-19 
 
por Mantoe Phakathi, da IPS 
 

 
Acredita-se que geleiras altas como esta, nas montanhas Tian Shan do Cazaquistão, 
estejam a salvo do aquecimento global. Mas o debate sobre a redução de emissões 
contaminantes parece esquecido na COP-19, diante das propostas de recorrer ao setor 
privado para obter empréstimos para a adaptação à mudança climática. 

Foto:  Christopher Pala/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/mantoe640.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 18/11/2013  – Negociadores do Sul em desenvolvimento na conferência internacional 
sobre mudança climática, que acontece na capital polonesa, veem com bons olhos a ênfase em financiar os 
esforços de adaptação, mas rechaçam o novo papel que está sendo dado ao setor privado. Na 19ª 
Conferência das Partes (COP-19) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que 
acontece até o dia 22 em Varsóvia, parece estar perdendo força o discurso a favor de acordos “justos, 
ambiciosos e vinculantes” para reduzir as emissões de gases-estufa que causam o aquecimento global. 
 
Por outro lado, proliferam as propostas de recorrer ao setor privado em busca de empréstimo e investimento 
para apoiar a adaptação à mudança climática no que se chama de “COP Corporativa”. Tosi Mpamu-Mpamu, 
negociador da República Democrática do Congo e ex-presidente do grupo de negociadores africanos, vê 
uma mudança alarmante na maneira de financiar a resposta ao aquecimento global. 
 
Na Conferência de 2009, em Copenhague, os Estados industrializados se comprometeram a entregar US$ 
30 bilhões de nova ajuda para as finanças climáticas para o mundo em desenvolvimento entre 2010 e 2012, 
e mais US$ 100 bilhões até 2020. “Agora, os países ricos estão cedendo ao setor privado sua 
responsabilidade de conceder financiamento, tendência perigosa para essas negociações”, advertiu 
Mpamu-Mpamu. 
 
Outros delegados compartilham as preocupações de Mpamu-Mpamu sobre o papel transnacional que estão 
assumindo as corporações na Conferência. “Em uma reunião de três dias anteriores a esta COP, as 
empresas passaram dois dias explicando como poderiam ganhar dinheiro a partir da mudança climática”, 
contou René Orellana, presidente da delegação da Bolívia. 
 
Pascoe Sabido, do Observatório Corporativo Europeu, observou que as empresas que ganham destaque na 
COP também são as maiores emissoras de carbono. Criticou a Organização das Nações Unidas (ONU) por 
aceitar que a Conferência seja patrocinada por importantes contaminadores, como o gigante siderúrgico 
ArcelorMittal e o Grupo Polonês de Energia, argumentando que essas empresas estão influenciando as 
negociações. 



“Você não pediria à Marlboro para patrocinar uma cúpula sobre câncer de pulmão, então, por que isso é 
aceitável para a Conferência das Partes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática?”, questionou Sabido. Rachel Tansey, pesquisadora da organização não governamental 
Environment and Economic Justice, com sede na Malásia, afirmou que as grandes empresas querem que 
os fundos públicos contra a mudança climática sejam destinados a projetos dos quais elas possam tirar 
proveito econômico. E os governos dos países industrializados estão ouvindo essas firmas. 
 
O gigante do transporte e da energia “Alston exerce pressão para que seja usado o chamado carvão ‘limpo’, 
controvertida tecnologia que lhe permite continuar lucrando com a queima de combustíveis fósseis, como a 
captura e o armazenamento de carbono, e também pressiona a favor de mais energia nuclear”, apontou 
Tansey. 
 
Entranto, o presidente da COP 19, Marcin Kolorec, afirmou que não há nada de errado em convidar o setor 
privado para participar de reuniões paralelas na Conferência. E acrescentou que às indústrias foi dada a 
possibilidade de participarem do encontro do mesmo modo que as organizações não governamentais, e que 
esses diálogos são uma característica das conversações desde que começaram as COP. 
 
Kolorec disse aos jornalistas que “temos que ser transparentes e inclusivos”, acrescentando que as 
conversações eram a prévia para conseguir um possível acordo mundial em 2015, em Paris. E ressaltou 
não há possibilidades de a indústria influir sobre as decisões da COP porque não é parte das negociações 
formais. 
 
Emmanuel Dlamini, da Suazilândia e presidente do grupo de negociadores africanos, disse que, apesar de 
alguns riscos, somar o empresariado não é uma ideia tão má. “Para que os Estados industrializados entrem 
com dinheiro, precisam mobilizar o setor empresarial”, explicou à IPS. Dlamini concorda com o presidente 
da COP-19 destacando que o empresariado não participa das negociações reais. “Mas existe o perigo de o 
setor privado influenciar nas decisões mediante propostas que vendam aos seus governos e que possam 
ser apresentadas nas negociações da Conferência”, ressaltou. 
 
Para Dlamini, o principal desafio é definir claramente as finanças climáticas. Desde a conferência de 
Copenhague, muita ajuda aos países em desenvolvimento é classificada como assistência climática. “Há 
dinheiro fluindo, mas até que ponto se trata de finanças climáticas?”, perguntou. 
 
Meena Raman, da Rede do Terceiro Mundo, disse que completar a criação do Fundo Verde será útil porque 
beneficiará diretamente os países pobres. Atualmente, tem sua sede na Coreia do Sul e conta com 
financiamento operacional de apenas US$ 7 milhões, mas no momento não tem um centavo para projetos. 
“É para esse fundo que os países em desenvolvimento dizem que deveriam ir os US$ 100 bilhões, assunto 
ainda em discussão”, ressaltou. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/preocupa-o-papel-das-
corporacoes-na-cop-19/) 
 



18/11/2013 
 
COP-19: Climaticamente Varsóvia 
 
por Agência Jovem de Notícias* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/climaticamente-varsavia.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – A pergunta que se faz, caminhando pelas ruas da cidade que está recebendo a 
Conferência das Partes (COP-19), é o que pensam as pessoas que vivem na capital polaca a respeito. 
 
É motivo de reflexão o fato de que a cidade esteja decorada com enormes outdoors e telas publicitárias de 
famosas griffes. Ao mesmo tempo, a publicidade a respeito da conferência é visível somente na região do 
Estádio Nacional e do Palácio da Ciência e Cultura (os dois espaços oficiais da COP-19), onde estão 
colocados dois paineis dos patrocinadores da Conferência. 
 
Para se ter uma ideia do clima presente na cidade, a Agenzia di Stampa Giovanile fez uma pequena 
pesquisa microsociologica, perguntando se as pessoas sabiam da ocorrência da COP-19, e se sim, como 
haviam tomado conhecimento do o evento. 
 
Entre 58 entrevistados, 10,4% eram de nacionalidade estrangeira (provavelmente turistas), enquanto 89,6% 
eram de nacionalidade polaca. Como se imaginava, estavam mais informados os estrangeiros do que os 
habitantes da cidade, ou seja, 66%. 
 
O dado mais notável é que, entre os “varsavianos”, apenas pouco mais da metade sabia sobre o evento, ou 
seja, 59,7%: mas por meio de qual canal midiático souberam da COP-19? 
 
Dos entrevistados, 47,1% souberam por meio da TV e 20,6% por meio da internet e de social networks, 
enquanto 8,9% souberam por meio de conversas familiares. Muitos também souberam do evento por meio 
da mídia em geral, sem especificar um canal único. 
 



À primeira vista, o que se percebe é a falta de confiança geral na diplomacia internacional, além da pouca 
sensibilidade sobre a temática ambiental, sobretudo entre os jovens. Muitas pessoas declararam 
abertamente não terem nenhum interesse nem a respeito da COP, nem sobre seus resultados, por motivos 
variados, sejam políticos ou econômicos. 
 
Por outro lado, no entanto, a United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), que 
acontece também durante a COP, mostrou que os espaços de informação e participação nos eventos da 
sociedade civil e dos jovens de Varsóvia e do mundo todo está reduzido em relação às COPs anteriores. 
Por isso, na terça-feira, 12 de novembro, foi aberto o Convergence Space, um espaço autogerido por jovens 
do movimento climático do país, que organizam eventos e encontros abertos a todos os interessados. O 
prédio era, originalmente, um círculo cultural de intelectuais de esquerda e, atualmente, é propriedade da 
cidade de Varsóvia. 
 
Desde a sua abertura, o centro autogerido se transformou no espaço onde os jovens da Agenzia di Stampa 
Giovanile e todos os outros jovens do mundo podem escrever, discutir e trocar ideias a respeito da mudança 
climática. 
 
* Federica Tolotti, Matteo Petrolli, Mattia Dalpiaz são do Observatório SOStenibile e participam da 
cobertura especial da Agência Jovem de Notícias projeto encabeçado pela ONG Viração Educomunicação, 
que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores brasileiros 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-climaticamente-
varsovia/) 
 



18/11/2013 
 
COP-19: O planeta nos foi emprestado 
 
por Daniele Saguto e Giovanni Cunico, da Agência Jovem de Notícias, Especial para Envolverde 
 
Varsóvia, Polônia  – Terminou, no último sábado (16), o quarto dia das negociações na COP-19 e os ares 
estão inflamados, seja dentro como fora do Narodowy Stadium. Termina também o “Young and Future 
Generations Day”. 
 
Os jovens demonstram ser, seguramente, um dos grupos mais ativos e propositivos dentro da Conferência. 
Sua posição no interior das negociações, de qualquer forma, é difícil: devem fazer ouvir sua voz 
concorrendo com outros “stakeholders” que podem se permitir uma atividade de “lobbying” mais organizada 
e financiada. 
 
São muitos os temas levados pela Youngo (UNFCCC constituency of youth non-governmental 
organizations), mas um está à frente de todos em importância: o princípio da equidade intergeneracional 
(sancionado seja na convenção do Rio como no Relatório Brundtland). É a ideia segundo a qual as 
atividades em curso não devem comprometer o bem-estar ou os direitos das gerações futuras, constituindo, 
sem dúvida, o fundamento jurídico e moral de fundo em qualquer acordo sobre a mudança climática. 
 
Seguem algumas das atividades organizadas pelos jov ens durante o sábado:  
Por volta das 9.30 da manhã, depois do compromisso cotidiano do “spokescouncil” da Youngo, um grupo de 
jovens, vindos de vários países, decidiu organizar uma ação demonstrativa: com fitas adesivas sobre a boca 
e um cartaz no pescoço, no qual se faz projetava a data de nascimento de uma futura criança, eles ficaram 
em pé, imóveis, por aproximadamente meia hora. O que pediam é que o tema fosse inserido na agenda da 
COP, reafirmando o princípio de equidade intergeneracional já presente na ADP (Durban Platform for 
Enhanced Action). Enfim, que todas as promessas e compromissos no âmbito do acordo fossem baseadas 
em modelos econômicos sem “taxa de desconto” (que, se considerada, levaria a uma análise distorcida dos 
custos dos impactos ambientais futuros). 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/mondo_prestito.jpg 

 
À tarde, a maior parte das atividades se concentrou na sala Krakow. Nela aconteceu o Side Event sobre 
Intergenerational Inquiry organizado pelo Secretariado do UNFCCC: uma plataforma que permite a jovens 
delegados, provenientes de todo o mundo, realizar uma interface com os principais agentes que se 
movimentam no interior da arena intergovernativa da COP. A sexta edição se concentrou sobre o princípio 



da equidade intergeneracional como pressuposto fundamental para perseguir a justiça climática e alcançar 
um ambicioso acordo para 2015. 
 
Assim os jovens tentaram lembrar às partes presentes à Conferência um princípio que pode ser retomado 
com um velho provérbio indígena da América: “Não temos esse mundo como herança de nossos pais, mas 
emprestado a nossos filhos”. Esperamos que os delegados se lembrem disso durante as tratativas! 
 
* Daniele Saguto e Giovanni Cunico são repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado 
pela ONG Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas 
pelos negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/cop19-o-planeta-nos-foi-
emprestado/) 
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Um balanço da primeira semana da COP-19 
 
por Délcio Rodrigues e Silvia Dias* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/cop19-ecod.jpg 

 
Ao fim da primeira semana da COP-19, a sensação de dejá vú é inevitável. Mais uma vez, o negociador 
filipino foi o responsável pelo discurso mais emocionante. Mais uma vez, o Germanwatch divulga que os 
países pobres são os mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Mais uma vez, aliás, temos um 
evento climático vitimando milhares de pessoas enquanto acontece a conferência. Mais uma vez, temos a 
divulgação de que estamos vivendo os anos mais quentes da história recente do planeta, de que a 
quantidade de gases causadores do efeito estufa na atmosfera já está em níveis alarmantes, de que o certo 
seria deixar as reservas de combustíveis fósseis intocadas… 
 
Mesmo o novo relatório do IPCC chega com um certo gosto de notícia velha. Pois apesar da maior gama de 
detalhes e da maior certeza científica, basicamente o AR5 confirma que estamos seguindo em uma 
trajetória que esgotará já em 2030 todo o carbono que poderemos queimar neste século sem alterar 
perigosamente o clima do planeta. Da mesma forma, a Agência Internacional de Energia (IEA) confirma o 
exposto por uma forte campanha feita na COP-18 contra os subsídios aos combustíveis fósseis. Segundo a 
IEA, os governos gastaram US$ 523 bilhões em subsídios aos combustíveis fósseis em 2011 – uma 
completa inversão de prioridades, do ponto de vista da mudança climática: para cada US$ 1 em apoio às 
energias renováveis, outros US$ 6 estão promovendo combustíveis intensivos em carbono. Parte dos 
subsídios aos combustíveis fósseis estão acontecendo em países emergentes e em desenvolvimento, haja 
vista os subsídios à gasolina impostos pelo governo brasileiro à Petrobrás. Mas talvez sejam mais 
importantes nos países ricos. Pesquisa do Overseas Development Institute, do Reino Unido, mostrou que os 
subsídios ao consumo de combustíveis fósseis em 11 países da OCDE alcançam o total de US$ 72 bilhões 
dólares, ou cerca de US$ 112 por habitante adulto destes países. 
 
Essa perversidade econômica estrangula, no nascimento, as inovações tecnológicas que podem contribuir 
para evitarmos a colisão iminente entre a economia global (e o seu sistema energético) e os limites 
ecológicos do nosso planeta. Os recentes desenvolvimentos em energia eólica, solar, bio-combustíveis, 
geotermia, marés, células de combustível e eficiência energética estão aumentando as possibilidades de 
construção de um cenário energético de baixo carbono. Além de poderem afastar a crise climática, estas 
tecnologias poderiam abrir novas oportunidades de investimento, fornecer energia a preços acessíveis e 
sustentar o crescimento. Mas este potencial somente será realizado se os governos perseguirem 
ativamente políticas industriais sustentáveis. É necessário alinhar o objetivo de mitigação da crise climática 
com desincentivos para as fontes de energia intensivas em carbono por meio de impostos e apoio a 
alternativas sustentáveis. 
 
O fim dos subsídios aos combustíveis fósseis precisa ser acompanhado por políticas que favoreçam a 
transferência de tecnologias limpas. Não podemos deixar de lado o exemplo da China, da Índia e também 
do Brasil, para onde multinacionais historicamente enviam plataformas de produção sujas e energo-
intensivas. Infelizmente, as negociações sobre tecnologia estão entre as mais emperradas – tanto no 
formato anterior, estabelecido pelo Caminho de Bali, como agora, na chamada Plataforma Durban. 
Simultaneamente, tomamos conhecimento, pelo WikiLeaks, da Parceria Trans-Pacífica (TPP) referente a 
patentes e proteção intelectual – acordo que vem sendo negociado secretamente entre líderes de 12 países 
que concentram 40% do PIB e um terço do comércio global e que visa impor medidas mais agressivas para 
coibir a quebra de propriedade intelectual. 



A discrepância entre o que a ciência recomenda e o que os governos estão promovendo permanece, 
independente do formato das negociações climáticas. Saímos dos dois trilhos estabelecidos em Bali para a 
Plataforma Durban, mas os compromissos financeiros ou metas mais agressivas de mitigação não vieram. 
Na primeira semana da COP-19, os discursos dos negociadores reviveram posicionamentos arcaicos e 
obstrutivos ao processo. Sim, é certo que já sabíamos que esta não seria uma conferência de grandes 
resultados. Mas o fato é que os bad guys resolveram ser realmente bad sob a condução complacente de 
uma presidência que não se constrange em explicitar sua conduta em prol do carvão e demais combustíveis 
fósseis. Tanto que a Rússia abriu mão de atravancar o processo, guardando suas queixas sobre o processo 
da UNFCCC para outra ocasião. 
 
Esta outra ocasião pode ser a COP-20, no Peru, para onde as esperanças de negociações mais produtivas 
se voltam. Antes, porém, haverá a cúpula de Ban Ki Moon, para a qual as lideranças dos países estão 
convidadas. O objetivo é gerar a sensibilidade política que faltou em Copenhague e tentar definir metas 
antes da reta derradeira do acordo, em Paris. Esse encontro deve ser precedido e seguido de várias 
reuniões interseccionais para que os delegados avancem na costura do acordo e para que os itens críticos, 
como metas de mitigação e financiamento, comecem a adquirir contornos mais concretos. 
 
Em outras palavras, uma agenda consistente de reuniões e o compromisso para apresentar metas no ano 
que vem são o melhor resultado que podemos esperar de uma conferência que corre o risco de entrar para 
a História como a COP do carvão. 
 
* Délcio Rodrigues  é especialista em Mudanças Climáticas do Vitae Civilis. Silvia Dias , membro do 
Conselho Deliberativo do Vitae Civilis, acompanha as negociações climáticas desde 2009. 
 
Fonte:  Vitae Civilis/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/um-balanco-da-primeira-semana-da-
cop19/) 
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TERRAMÉRICA – A caminho da revolução energética 
 
por Stephen Leahy* 
 

 
As grandes centrais hidrelétricas planejadas pelo Brasil, como a de Santo Antônio, são apenas um 
dos componentes da revolução energética que esse país protagonizará nas próximas décadas. 

Foto:  Mario Osava/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/BrasilHidreleticaSantoAnton.jpg 

 
O Brasil será protagonista de grandes mudanças energéticas nas próximas duas décadas, em grande parte 
pela exploração de suas fabulosas jazidas de petróleo em águas profundas, diz o último informe da Agência 
Internacional de Energia. 
 
Varsóvia, Polônia, 18 de novembro de 2013 (Terramér ica)  – O consumo e a produção de energia estão 
vivendo transformações radicais, mas o clima do planeta continua se dirigindo para um aumento de 
temperatura de 3,6 graus, afirma um informe divulgado durante a conferência sobre mudança climática da 
Organização das Nações Unidas (ONU), na capital da Polônia. 
 
O Brasil desempenhará um papel crucial para acalmar a crescente sede por petróleo dos países em 
desenvolvimento, afirma a edição 2013 das Perspectivas da Energia no Mundo, elaborada pela Agência 
Internacional de Energia (AIE). A projeção chega até 2035 e estabelece que, nessa ocasião, o grosso do 
crescimento do consumo de petróleo e gás se mudará para a Índia e os países do sudeste a asiático e do 
Oriente Médio. 
 
Apesar de, em 2035, as fontes de energia renováveis e nuclear, que emitem baixa quantidade de dióxido de 
carbono (CO2), estarem abastecendo cerca de 40% do crescimento da demanda mundial, as emissões de 
CO2 do setor energético serão 20% mais altas. E isso presumindo que os países cumprirão todos seus 
compromissos de redução até 2020. O Canadá, por exemplo, não o conseguirá. 
 
É necessário que as emissões cheguem ao seu pico em 2020 e a partir daí passem a diminuir para que seja 
possível manter o aumento da temperatura do planeta em menos de dois graus, segundo o Informe Gap 
2013, divulgado no dia 5 deste mês pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). 
 
“Se permanecermos no rumo atual, não nos aproximaremos do objetivo de limitar o aumento a dois graus”, 
afirmou Maria van der Hoeven, diretora-executiva da AIE, em um comunicado que foi divulgado, no dia 12 
deste mês, durante a 19ª Conferência das Partes (COP-19) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática, que se estenderá até o dia 22, em Varsóvia, na Polônia. 
 
Os subsídios para combustíveis fósseis, cujo custo global chegou em 2012 a US$ 544 bilhões, são o 
principal estímulo para cruzar o umbral dos dois graus. Essas subvenções governamentais mantêm os 
preços artificialmente baixos e afetam os êxitos na redução do consumo por maior eficiência e na adoção de 
fontes renováveis, diz o informe da AIE. 
 



“Na Bolívia, o diesel, a gasolina e o gás natural estão fortemente subsidiados, por isso é quase impossível 
trabalhar com fontes renováveis”, apontou Dirk Hoffmann, diretor do Instituto Boliviano da Montanha em La 
Paz, na Bolívia. “O transporte também está muito orientado para os automóveis individuais, e os números 
aumentam rapidamente”, afirmou Hoffmann ao Terramérica. 
 
O informe da AIE dedica um capítulo especial ao Brasil, pois estima que se converterá em uma 
superpotência energética mundial. Suas enormes jazidas submarinas, de petróleo e gás em águas 
profundas, responderão por um terço do crescimento da oferta mundial de petróleo até 2035, e o país se 
converterá no sexto maior produtor mundial. 
 
A demanda primária de energia crescerá 80%, e o consumo elétrico duplicará graças a uma classe média 
muito maior. A chave para sustentar esse desenvolvimento será a capacidade do país para obter grandes 
investimentos, de aproximadamente US$ 90 bilhões por ano. Com tudo isso, a pegada de carbono do Brasil 
continuará sendo baixa. Atualmente, 43% de sua energia procede de fontes renováveis, principalmente a 
hidráulica, seguida da biomassa e dos agrocombustíveis. 
 
O Brasil também experimentará grande crescimento em agrocombustíveis e energia eólica. O Plano 
Decenal de Expansão de Energia prioriza a hidroeletricidade, a energia eólica e a biomassa. Espera-se que, 
até 2020, a expansão desses setores reduza as emissões projetadas em 234 milhões de toneladas de CO2, 
pontuou ao Terramérica uma fonte do governo em Brasília. “Combinadas, as centrais eólicas, as térmicas, a 
biomassa e as pequenas hidrelétricas duplicarão sua participação, de 8% para 16%”, destacou. 
 
A América Latina poderia funcionar com 100% de energia renovável, segundo vários estudos, incluindo a 
exaustiva Global Energy Assessment 2012. Até 2050, as fontes renováveis poderão atender entre 60% e 
100% das necessidades energéticas da região, garante esse informe. Entretanto, se forem excluídas as 
grandes hidrelétricas, menos de 10% da energia na América do Sul é obtida de fontes renováveis. 
 
Embora quase todos os países afirmem querer desenvolver as fontes limpas, os subsídios aos combustíveis 
fósseis distorcem o mercado, segundo uma análise comparativa das condições institucionais e técnicas 
relevantes para a integração da energia renovável na América do Sul. 
 
O estudo foi elaborado por especialistas da Alemanha, Bolívia, Chile e Brasil e diz que esses subsídios são 
muito maiores do que os incentivos ou os benefícios impositivos criados para fomentar o desenvolvimento 
de fontes renováveis. Outra dificuldade é atrair investimentos, sobretudo estrangeiros, para as fontes 
renováveis. São necessários melhores regulamentações e incentivos para responder às mutantes 
condições do mercado global, diz o informe. 
 
Espera-se que o tratado sobre mudança climática que a comunidade internacional deve adotar a partir de 
2015 acelere o processo sul-americano para uma matriz energética mais verde, limpa e diversificada. 
Fatores domésticos, como os custos e impactos crescentes dos combustíveis fósseis, podem aumentar o 
interesse em um modelo energético baixo em carbono, conclui o documento. 
 
* O autor é correspondente da IPS. 
 
LINKS  
• COP-19: O carvão e a direita formam coquetel anticlima na Polônia(http://envolverde.com.br/ips/inter-

press-service-reportagens/cop19-o-carvao-e-direita-formam-coquetel-anticlima-na-polonia/) 
• Integração energética carregada de curto circuitos(http://envolverde.com.br/sociedade/integracao-

energetica-carregada-curto-circuitos/) 
• O Brasil na contramão(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/brasil-contramao/) 
• Todos perdem na guerra pelas hidrelétricas amazônicas(http://envolverde.com.br/ambiente/todos-

perdem-na-guerra-pelas-hidreletricas-amazonicas-parte-1/) 
• Energia regula destino político da presidente Dilma Rousseff(http://envolverde.com.br/educacao/energia-

regula-destino-politico-da-presidente-dilma-rousseff/) 
 
Artigo produzido para o Terramérica, projeto de com unicação apoiado pelo Banco Mundial Latin 
America and Caribbean, realizado pela Inter Press S ervice (IPS) e distribuído pela Agência 
Envolverde.  
 
Fonte:  Terramérica/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/terramerica-caminho-da-revolucao-
energetica/) 
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Clima causou prejuízo de US$ 200 bi por ano na últi ma década, diz relatório 
 
Banco Mundial calculou perdas globais causadas por situações extremas. 
Conferência da ONU na Polônia debate até sexta (22) possíveis soluções. 
 
da Reuters 
 

 
Ativistas protestam nesta segunda-feira (18) em frente ao Ministério da Economia da Polônia, em Varsóvia, 
onde a ONU promove sua 19ª Conferência do Clima até esta sexta-feira (22) 

Foto:  Czarek Sokolowski/AP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/1FH2o2Awv95NVc5N1GSKWfuNjUY=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/18/protesto_1.jp
g 

 
Perdas econômicas globais causadas por situações extremas no clima aumentaram para quase US$ 200 bilhões 
(R$ 453,6 bilhões) por ano na última década, e parece certo que vão subir ainda mais, já que as mudanças 
climáticas estão piorando, segundo um relatório do Banco Mundial divulgado nesta segunda-feira (18). 
 
Em setembro, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), feito por cientistas da ONU, 
alertou que inundações, secas e tempestades provavelmente vão se tornar mais severas no próximo século, à 
medida que as emissões de gases causadores do efeito estufa aquecem as temperaturas na Terra. 
 



"As perdas econômicas estão aumentando, de US$ 50 bilhões (R$ 113,4 bilhões) por ano na década de 1980 
para quase US$ 200 bilhões (R$ 453,6 bilhões) na década passada. E cerca de três quartos dessas perdas são 
resultado de condições meteorológicas extremas", disse a vice-presidente do Banco Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável, Rachel Kyte. 
 
"Embora não se possa relacionar uma só condição meteorológica com as mudanças climáticas, os cientistas vêm 
alertando que situações extremas no clima vão aumentar de intensidade se o problema não for controlado", 
acrescentou Rachel. 
 
A companhia de resseguros Munich Re estimou que as perdas totais de desastres foram de US$ 3,8 trilhões (R$ 
8,2 bilhões) entre 1980 e 2012, e atribuiu 74% delas a condições meteorológicas extremas. 
 
Este mês, quase 4 mil pessoas morreram nas Filipinas com a passagem do tufão Haiyan, uma das tempestades 
mais poderosas registradas até hoje. 
 
O tufão atraiu a atenção para o impacto das mudanças climáticas e coincidiu com o início das conversações sobre 
o clima promovidas pela 19ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19), entre os dias 
11 e 22 de novembro, em Varsóvia, na Polônia, onde mais de 9 mil delegados de quase 200 países estão 
tentando traçar planos para minimizar esses efeitos em todo o mundo. 
 
A diplomata Christiana Figueres, que chefia a 19ª Convenção do Clima, pediu nesta segunda que a indústria de 
carvão diversifique suas fontes de energia, por opções mais limpas, e deixe o restante das reservas no solo. 
Dezenas de CEOs de companhias de carvão devem se reunir com o Ministério da Economia da Polônia para 
discutir uma eventual mudança radical, na tentativa de reduzir as emissões de gases-estufa. 
 
Risco para emergentes 
Representantes de vários países disseram que o tufão Haiyan se encaixa nas tendências de condições 
meteorológicas extremas e é um exemplo para motivar a adoção de medidas nessa reunião de Varsóvia. O 
objetivo da ONU é traçar o esboço de um acordo mundial em 2015, em Paris, para entrar em vigor a partir de 
2020. 
 
Mas o painel de cientistas afirmou haver apenas "baixa convicção" de que as emissões humanas contribuíram 
para a intensidade dos ciclones (termo que abrange tufões e furacões) desde 1950. 
 
Como parte das conversações, os governos estão discutindo mecanismos para ajudar os países mais pobres a 
lidar com os danos e as perdas causados pelas mudanças climáticas. 
 
Embora desastres ligados ao clima possam afetar todos os países, as mais graves perdas humanas e 
econômicas devem ocorrer em nações em rápido crescimento, como as da Ásia, que erguem suas economias em 
áreas vulneráveis a inundações, secas e temperaturas extremas, destacou o Banco Mundial. 
 
Segundo a entidade, a média do impacto de desastres nesses países foi equivalente a 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) entre 2001 e 2006 – dez vezes maior que a média nas nações ricas. 
 
Para ajudar a evitar custos futuros inimagináveis, os governos deveriam se concentrar em tornar seus países mais 
prevenidos contra desastres, mesmo que isso requeira investimentos de início, acrescentou o Banco Mundial. 
 
Sem negociação sobre mercado de carbono 
As negociações internacionais sobre a criação de um novo mercado de créditos de carbono foram interrompidas 
no fim de semana em Varsóvia, segundo fontes, porque os países em desenvolvimento se recusaram a permitir 
avanços se as nações ricas não ampliarem os esforços para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
 
Fontes informaram que os negociadores técnicos foram incapazes de chegar a um acordo antes do início das 
conversas de alto escalão, previstas para esta segunda-feira, sobre propostas para desenvolver novos mercados 
de créditos de carbono e vinculá-los por meio de uma contabilidade conjunta e de regras de transparência. 
 
As discussões sobre essa questão foram arquivadas até junho de 2014, embora muitos esperassem um acordo já 
em Varsóvia. 
 
Um porta-voz da Comissão Europeia disse que as negociações se revelaram muito difíceis, e que o bloco lamenta 
a ausência de progressos. 
 



"Continuamos interessados em uma discussão política aqui em Varsóvia sobre o papel dos mercados no acordo 
de 2015", acrescentou o porta-voz. 
 
A reação ao colapso das negociações foi ambígua. 
 
"A profunda falta de progresso é obviamente frustrante. Esperamos que as partes se reagrupem e encontrem uma 
forma de progredir assim que possível", disse Miles Austin, do grupo setorial Associação de Mercados e 
Investimentos Climáticos. 
 
Já Meena Raman, da aliança ambiental Rede do Terceiro Mundo, comemorou a notícia, "dada a grave falta de 
ambição dos países desenvolvidos em reduzir as emissões". 
 
Os países mais pobres – que são também os mais atingidos pelas mudanças climáticas – querem que os 
governos ricos adotem metas mais ambiciosas e obrigatórias para a redução das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) e outros gases responsáveis pelo efeito estufa. 
 
Já os países ricos, como EUA, Japão e os membros da União Europeia, defendem a criação de novos 
mecanismos de mercado para reduzir as emissões da forma mais barata possível. 
 
Mas os países em desenvolvimento relutam em criar novos mercados enquanto os atuais não estiverem 
funcionando. Eles dizem que os países ricos apoiam os mercados como forma de terceirizar os esforços de 
redução das emissões no exterior, de modo a garantir que eles não precisem fazer reduções internamente. 
 
Pelo mecanismo dos créditos comercializáveis, cada país ou empresa tem um limite de emissões permitido, mas 
pode comprar créditos de terceiros para exceder esse teto, ou então vender sua capacidade ociosa. 
 
"Precisamos rever os fracassos dos mercados de carbono existentes para avaliar se eles têm algum papel a 
desempenhar numa mitigação equitativa e ambiciosa", disse Meena. 
 
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um mercado nascido do Protocolo de Kyoto, acordo climático criado 
em 1997 no Japão, já canalizou mais de US$ 315 bilhões (R$ 714,4 bilhões) para nações em desenvolvimento, 
mas enfrenta uma crise em decorrência da escassez de demanda por créditos por parte de países que estão 
relutantes em elevar suas metas de redução de emissões. 
 
Ministros do Meio Ambiente de todo o mundo irão discutir nesta terça-feira (19) a questão dos créditos, mas 
observadores afirmam que dificilmente haverá negociações sobre novos mercados. 
 
"Não é um enorme prejuízo", disse um negociador de um país em desenvolvimento que pediu anonimato. 
"Queremos ver um novo mecanismo de mercado, mas um que seja concebido para gerar reduções líquidas 
substanciais, que a atmosfera realmente veja, em vez de uma ferramenta que realoque o esforço em um jogo de 
soma zero. Desse ponto de vista, o resultado é frustrante". 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/clima-causou-prejuizo-de-us-200-bi-por-
ano-na-ultima-decada-diz-relatorio.html) 
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Ativistas protestam contra reunião da indústria do carvão em Varsóvia 
 
por Giuliana Miranda, Enviada Especial a Varsóvia 
 

 
Fonte:  http://f.i.uol.com.br/folha/especial/images/13311239.png 

 
A última semana da conferência mundial do clima começou movimentada. Ativistas ignoraram o frio e se 
dividiram em vários protestos pela cidade. O alvo, dessa vez, foi a indústria do carvão, que começa hoje seu 
encontro mundial também na capital polonesa, em uma "coincidência" de datas que foi considerada uma 
afronta aos ambientalistas. 
 
De manifestantes pendurados em um prédio público até um coral de tosses, os protestos foram variados. 
 
Ativistas do Greenpeace escalaram a sede do Ministério da Economia e levantaram uma faixa que 
perguntava: "Quem comanda a Polônia? A indústria do carvão ou o povo?". 
 
Protestos durante a COP-19 

 
Manifestantes do Greenpeace escalam prédio do Ministério da Economia, em Varsóvia, em ato contra 
encontro mundial da indústria do carvão 

Foto:  Radek Pietruszka/AFP 
Fonte:  http://f.i.uol.com.br/fotografia/2013/11/18/337696-970x600-1.jpeg 

 
Pouco depois, manifestantes ligados a diversas ONGs se reuniram na frente do ministério também para 
protestar contra a conferência e a exploração do carvão no país. 
 
Eles espalharam notas falsas de dinheiro e confetes pretos, em uma alusão à origem suja dos recursos. 
Além disso, um pulmão inflável gigante também foi usado como símbolo do dano à qualidade do ar. 
 
No microfone, ativistas se revezavam nas palavras de ordem contra a indústria do carvão, em discursos que 
eram traduzidos em inglês e em polonês. 



Apesar dos recursos cênicos, a manifestação não pareceu atrair muita gente. Menos de 200 pessoas 
acompanharam os protestos. Mesmo assim, havia dezenas de policiais no entorno da praça e do prédio do 
ministério. 
 
Perguntada se estaria frustrada com a pouca adesão dos poloneses – cujo país tem mais de 70% da 
energia derivada do carvão –, uma ativista respondeu: "É porque é segunda e está frio, não é que as 
pessoas não se importem". 
 
A alguns quilômetros dali, outro protesto ocupava o entorno do Estádio Nacional de Varsóvia, onde 
acontece a COP-19. O protesto causou um pouco de confusão no trânsito, mas não chegou a tumultuar o 
dia do polonês. 
 
Dentro do estádio, uma série de microatos marcaram o dia. Em um dos mais inusitados, ONGs promoveram 
o casamento da "senhorita Clima" com o "senhor Combustíveis Fósseis" para ressaltar os problemas 
ambientais. 
 
Do outro lado da cidade, Christiana Figueres, a secretária executiva da UNFCCC (Convenção-quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) era uma das palestrantes do Encontro Mundial do Carvão, que 
tanto irritou os ambientalistas. 
 
Ela precisou defender sua decisão de participar do encontro, dizendo que a indústria de carvão é um 
problema, e que eles precisam ser incluídos no diálogo para que sejam transformados em parte da solução. 
 
Cientistas de 27 países, incluindo os brasileiros Emílio La Rovere (UFRJ) e José Moreida (USP), divulgaram 
hoje uma declaração conjunta que reforça o status de risco ao aquecimento global que o uso do carvão 
representa. Segundo os especialistas, a ideia que a indústria quer passar, de um carvão verde, com usinas 
com alta eficiência energética, não existe do ponto de vista de emissões. 
 
A jornalista GIULIANA MIRANDA viajou a convite da Deutsche Welle Akademie 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1373075-
ativistas-protestam-contra-reuniao-da-industria-do-carvao-em-varsovia.shtml) 
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Estudo: 2013 bate recorde de emissões de CO 2, 61% a mais que em 1990 
 
As emissões de dióxido de carbono voltaram a subir em 2013 e devem bater recorde neste ano. Segundo o 
Centro Tyndall de Pesquisa de Mudanças Climáticas, da Universidade de East Ânglia (Reino Unido), foram 
liberadas na atmosfera 36 bilhões de toneladas de CO2 – 2,1% a mais que no ano passado e 61% a mais 
que em 1990, o ano-base do protocolo de Kyoto. 
 
"Os governos que se encontram em Varsóvia nesta semana precisam chegar a um acordo sobre como 
reverter essa tendência. Emissões precisam cair substancialmente e rapidamente se nós quisermos limitar o 
aquecimento global abaixo de 2°C. Emissões adiciona is todos os anos causam mais aquecimento e 
mudanças climáticas", diz Corinne Le Quéré, líder do estudo, sobre a 19ª Conferência do Clima da ONU,  
que ocorre na Polônia (http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/meio-ambiente/paises-menos-
desenvolvidos-nao-veem-progressos-na-conferencia-do-
clima,1cb08a250f852410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html). 
 
Os cientistas, junto com o relatório, lançam também o Atlas do Carbono, plataforma online que mostra os 
maiores emissores de CO2 do planeta, com dados de 2012. "Todos (os países) podem explorar suas 
próprias emissões e comparar com seu país vizinho", diz a professora. 
 
O crescimento previsto para este ano é similar ao que ocorreu em 2012 (2,2%). No ano passado, os 
maiores emissores foram a China (27%), Estados Unidos (14%), União Europeia (10%) e Índia (6%). Entre 
eles, tiveram aumento, no ano passado, a China (5,9%) e a Índia (7,7%). Por outro lado, apresentaram 
queda os Estados Unidos (3,7%) e União Europeia (1,8%). 
 
Em 2012, a emissão por pessoa nos Estados Unidos fica em 16 toneladas ao ano. Em média, cada chinês 
despejou na atmosfera 7 toneladas. O indiano teve uma média bem menor, com 1,8 tonelada. 
 
No mesmo ano, a maior parte das emissões foram de carvão (43%), petróleo (33%), gás (18%) e cimento 
(5,3%). Em 2012, o carvão foi responsável por 54% do crescimento por combustíveis fósseis. 
 
A quantidade de CO2 largado na atmosfera acumulada desde 1870 deve chegar a 2015 bilhões de 
toneladas neste ano - sendo 70% resultante de combustíveis fósseis. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/estudo-2013-bate-recorde-de-
emissoes-de-co2-61-a-mais-que-em-1990,54d5b363dbb62410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html) 
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Cidades dão o bom exemplo, para a COP-19 do Clima 
 
O bom exemplo vem de 414 cidades de 45 países, com uma população combinada de 438 milhões de 
pessoas 
 
por Liana John, do PLANETA Sustentável(http://planetasustentavel.abril.com.br/) 
 

 
Buenos Aires: cidade recebeu destaque pela implementação de política de controle da construção 
civil, que melhorou em 40% a eficiência energética em edifícios 

Foto:  Getty Images 
Fonte:  

http://exame0.abrilm.com.br/assets/images/2013/11/353183/size_590_Obelisco_em_Buenos_Aires.jpg?138
4193501 

 
Se as negociações entre nações ainda estão mornas ou até parecem estagnadas na 19ª Conferência das 
Partes da Convenção de Mudanças Climáticas (http://www.exame.com.br/topicos/mudanca-climatica) 
(COP-19(http://www.exame.com.br/topicos/cop-19) do Clima), em Varsóvia, na Polônia, o mesmo não se 
pode dizer do compromisso assumido pelas cidades e autoridades locais desde 2010, na iniciativa carbono 
neutro, conhecido em inglês como carbono-n - Cities Climate Registry (cCCR). 
 
O bom exemplo vem de 414 cidades de 45 países, com uma população combinada de 438 milhões de 
pessoas, cujas emissões de gases do efeito estufa somam mais de 2.2 bilhões de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente por ano (G tCO2e/ano). 
 
Isso corresponde a 4,2% das emissões mundiais, que em 2012 somaram 52 G tCO2e. E é mais do que as 
emissões totais do Brasil, de 1,6 Gt CO2e, também em 2012. 
 
O resultado de 4.208 ações urbanas de controle de gases do efeito estufa nessas 414 cidades é a redução 
das emissões locais em 1% ao ano, um índice que pouquíssimos países têm obtido, mesmo entre os 
comprometidos com o Protocolo de Kyoto. 
 



Esses números foram apresentados em evento paralelo às negociações oficiais, em Varsóvia, na última 
quinta feira (14/11), coordenado pelo Instituto Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI). 
 
Cidades como Oslo, Helsinki, Estocolmo e Copenhague, entre muitas outras, “servem de modelo para 
demonstrar como autoridades locais podem acelerar a transição para uma economia de baixo carbono e 
para o desenvolvimento resiliente”, disse o presidente do ICLEI, David Cadman. 
 
Ele também destacou o conjunto de medidas adotadas na cidade Vancouver, no Canadá, líder na estratégia 
de adaptações às mudanças climáticas e projetos de investimento em resiliência (capacidade de voltar à 
vida normal depois de um desastre climático), empregos verdes, meios de transportes sustentáveis e 
segurança alimentar urbana. 
 
Outro destaque foi para Buenos Aires, na Argentina, pela implementação de uma política de controle da 
construção civil, que melhorou em 40% a eficiência energética em edifícios. 
 
Na Índia, as diversas cidades participantes da iniciativa investem fortemente em energia solar e na captura 
de biogás de aterros sanitários e estações de tratamento de esgotos para usar como combustível. Em 
Nagpur, na região central do país, por exemplo, já está instalado e funcionando um modelo de cidade 
inteiramente movida a energia solar, que deve ser replicado em outras localidades. 
 
De maneira especial, a grande preocupação nas cidades são as emissões do setor de transportes, que hoje 
já correspondem a um quarto das emissões globais e tendem a se tornar mais representativas. 
 
Se as tendências atuais não forem alteradas por políticas urbanas de baixo carbono, as emissões 
decorrentes do transporte crescerão 80% até 2030, em comparação a 2002. E tais emissões serão mais 
problemáticas nos países em desenvolvimento, onde o mercado de veículos leves cresce rapidamente e já 
deve ultrapassar o dos países desenvolvidos em 2015. 
 
O uso de transporte público e as restrições à circulação de automóveis são as soluções óbvias, mas cada 
cidade pede uma adaptação própria, resultante de um sério comprometimento de seus governantes e da 
população, trabalhando juntos. 
 
Tirar vias de circulação de automóveis sem oferecer opções decentes de transporte público definitivamente 
não é o caminho, como puderam notar os milhões de brasileiros engarrafados na saída deste feriado, 
emitindo quantidades absurdas de gases sem nenhum tipo de compensação. 
 
Fonte:  EXAME.COM > Notícias > Meio Ambiente e Energia > Emissões(http://exame.abril.com.br/meio-
ambiente-e-energia/noticias/cidades-dao-o-bom-exemplo-para-a-cop19-do-clima) 
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COP-19: Youngo – a voz dos jovens na COP 
 
por Agência Jovem de Notícias* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/youngo.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – Como os jovens podem contribuir com a COP-19? A Youngo (formada por ONGs da 
juventude), movimento juvenil internacional sobre mudanças climáticas, responde a esta pergunta. Trata-se 
de uma constituency (reconhecida em 2009 no âmbito da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas) que reúne movimentos e ONGs de jovens de todo o mundo. Seu 
principal objetivo é incentivar a participação dos jovens que trabalham no processo de redução de emissões 
de gases por desmatamento e degradação florestal; com a questão de adaptação e mitigação no âmbito 
das mudanças climáticas; com o princípio de equidade intergeracional; com a crise financeira e o progresso 
tecnológico. 
 
A Youngo não tem uma estrutura hierárquica ou um líder; apenas dois pontos focais que coordenam as 
atividades: um deles representa o hemisfério sul e o outro, o norte. O fato de ser uma constituency permite 
que a Youngo tenha um espaço para realizar sua “reunião diária”, para planejar intervenções durante as 
plenárias da COP. 
 
Todos os dias, das oito às nove da manhã aqui na COP-19, a Youngo se reúne na sala Torun, espaço 
oficial concedido pela Organização das Nações Unidas, para realizar seu Spokes Council (“Conselho 
Falado”). Nele, os jovens trocam pontos de vista e informações sobre o que aconteceu no dia anterior, 
planejam os próximos dias, assim como atividades de mobilização, como flashmob. 
 
Durante o Spokes Council, os participantes sentam-se em círculo e cada grupo escolhe um porta-voz para 
expressar suas idéias. No início, eles geralmente sugerem eventos paralelos ou reuniões oficiais abertas à 
participação. Depois, fazem propostas e cada grupo decide se deve ou não endossá-las. A comunicação 
dentro da plenária é favorecida por uma linguagem de sinais, que serve para aprovar (com os polegares da 
mão para cima) ou rejeitar (mão os polegares para baixo) as várias propostas feitas, além de outros. 
 
Os jovens propõem diversas iniciativas na tentativa de aumentar a conscientização sobre as mudanças 
climáticas. Diariamente organizam protestos dentro e fora do Estádio Narodowy, onde ocorre a COP-19. Por 
exemplo, no sábado, 16 de novembro, participaram da marcha pela “Justiça Climática Agora”. A 
concentração teve início às 12h, no centro de Varsóvia e seguiu para o Estádio Narodowy. Alguns 



dançaram e cantaram ao ritmo de música latino-americana, outros mostraram cartazes e banners dizendo: 
“precisamos construir um futuro melhor “, “Hora da Justiça Climática”, “Justiça Climática Agora”. Gritos da 
juventude que se tornam sempre mais intensos nesses últimos dias de COP. 
 
* IVA Muharremi é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-youngo-voz-dos-
jovens-na-cop/) 
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COP-19: Loss and Damage: perto de um primeiro acordo? 
 
por Giovanni Cunico e Daniele Saguto, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/loss_damage.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – Passada mais de uma semana do início da COP-19, os trabalhos começam a tomar 
forma e direção mais precisa. 
 
Também devido à tragédia que as Filipinas estão vivendo, um dos temais mais discutidos é o assim 
chamado “Loss and Damage” (L&D), expressão usada para definir todas as ações para intervir e auxiliar os 
países em via de desenvolvimento dos danos causados pela mudança climática, ressarcindo-os caso 
sofram seus efeitos. 
 
Durante a COP-18 em Doha, as Partes reconheceram a necessidade de definição de formas sistêmicas 
para enfrentar o L&D, bem como a importância do papel da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática) no tratamento do tema. 
 
Neste 15 de novembro, “ActionAid International”, “Care International” e “WWF international” apresentaram 
na Conferência seu quarto relatório “Tackling the climate reality: a framework for establishing an 
international mechanism to address loss and damage at COP19”, que coloca bastante em evidência a 
criticidade do momento. 
 
Os eventos catastróficos aumentam sempre mais as consequências são dramáticas para as comunidades 
vulneráveis, que não conseguem colocar em andamento estratégias de adaptação adequadas. “De fato, 
criou-se uma adaptation-gap por culpa também dos países desenvolvidos, que não oferecem pleno suporte 
financeiro e tecnológico” – sustenta o representante da WWF International, Sandeep Chamling Rai. – “E 
muitas vezes, mesmo em relação àquilo que se pode realizar, existe um limite de adaptação das 
comunidades”. Sobre essas constatações, se baseia a ideia de constituir um fundo internacional de auxílio 
às comunidades e países mais vulneráveis. 
 
Os problemas ligados a essa proposta, porém, são muitos e de difícil solução, partindo de como se 
definiriam e calculariam quantitativamente os danos e riscos até como se deve contribuir financeiramente a 
esse fundo de emergência. 
 
A partida agora está sendo jogada entre as entidades do fundo e o aparato institucional. Sven Harmeling, 
representante da CARE international, reiterou o quanto este processo é complexo, explicando que, na mesa 
de negociações, estão se delineando duas facções: uma flexível e disponível à negociação (G77 e China, 
EU, Brasil) e e outra fechada em em posições rígidas e fortemente contrárias (como a Austrália e o Japão). 



Ainda são muitas as interrogações a respeito deste possível fundo: quais serão os métodos de gestão dos 
financiamentos? Prevalecerá a lógica econômica ou humanitária? Que tipo e quais instituições o 
coordenarão? Não se correrá talvez o risco de que fique somente no papel (como aconteceu com outros 
fundos, como o Green Clime Fund)? 
 
Muitos são os pontos cegos da questão, assim como muitas as dúvidas e esperanças. Existe somente uma 
certeza, como disse Harjeet Singh, da ActionAid International: “we have to act now and here” – “temos que 
agir aqui e agora”. Do contrário, para muitos, será realmente tarde demais. 
 
* Giovanni Cunico  e Daniele Saguto  são repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado 
pela ONG Viração Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas 
pelos negociadores brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte: Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/loss-damage-perto-de-um-
primeiro-acordo/) 
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COP-19: Chocolate para mudança 
 
por Daniele Savietto, da Agência Jovem de Notícias*, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/chocolate-da-mudan%C3%A7a1.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – Hoje tivemos uma doce recepção ao chegar a COP-19. A fundação Plant for the 
Planet(http://www.plant-for-the-planet.org/en) distribuía chocolates para todos como forma de chamar 
atenção para os problemas climáticos. 
 
Chocolate da mudança, como é chamado, foi criado na Alemanha e invadiu os pontos comerciais tendo um 
resultado muito positivo, em oito meses mais de um milhão de chocolates foram vendidos, sendo que, para 
cada três chocolates vendidos, uma árvore é plantada. A organização nasceu em janeiro de 2007, a partir 
do dever de casa de um garoto de apenas 9 anos, Felix Finkbeiner, e hoje envolve mais de 100 mil crianças 
pelo mundo tendo como principal objetivo plantar bilhões de árvores contribuindo com a justiça climática. 
Sebastian Hemmann, membro da organização, explicou que a proposta do chocolate surgiu como solução 
que integrou a sensibilização e incentivo, além de captação financeira para o projeto. 
 
Esperamos que os chocolates distribuídos melhorem os ânimos dos negociadores para, quem sabe, 
chegarem a soluções que, assim como chocolates, agradem a todos. 
 
* Daniele Savietto é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/chocolate-para-mudanca/) 
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Ban Ki-moon diz na COP-19 que está aflito com falta  de ação sobre o clima 
 
Secretário-geral da ONU afirmou que ações internacionais são insuficientes. 
Conferência climática termina nesta sexta-feira em Varsóvia, na Polônia. 
 
do G1, em São Paulo 
 

 
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon (centro), com a secretária-executiva para o clima, Christina 
Figueres. 

Foto:  Janek Skarzynski/AFP 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/RefyCkNVMOff-

Lk05OPGoVgNK1w=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/19/onu1.jpg 
 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
O secretário-geral da ONU Ban Ki-Moon declarou nesta terça-feira (19) que está muito preocupado com a 
resposta da comunidade internacional para conter o aquecimento global, que considera insuficiente. 
 
"Estou muito preocupado, pois nossas ações são ainda insuficientes para limitar a alta da temperatura global sob 
os abaixo dos 2 graus em relação aos níveis pré-industriais", declarou o chefe da ONU ante os delegados de mais 
de 190 países reunidos para a conferência anual da ONU sobre a mudança climática. 
 
"Mas também tenho esperanças porque vejo (...) avanços em vários campos para conseguir um futuro com 
menos carbono lançado na atmosfera", acrescentou. 
 
Referindo-se ao acordo esperado para 2015 em Paris, que deverá comprometer os grandes poluidores para que 
reduzam suas emissões de gases de efeito estufa, Ban considerou que é "existe um caminho muito inclinado a 
escalar". 
 
"Os compromissos tomados atualmente pelos diferentes países são simplesmente insuficientes", destacou. "É 
necessário buscar um objetivo mais elevado", disse ainda. 
 
Negociações entram no alto nível 
As negociações internacionais sobre o clima devem se acelerar a partir desta terça-feira (19) com a chegada dos 
ministros dos países participantes. 
 



A quatro dias do encerramento oficial da 19ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 
19), várias questões centrais continuam criando obstáculos, principalmente sobre a ajuda financeira prometida 
pelos países ricos aos em desenvolvimento. 
 
Se não houver avanços em Varsóvia, "esperamos que os governos sejam capazes de adotar uma decisão que 
permita progressos sobre as etapas, a estrutura e a lógica desse acordo", declarou na segunda-feira (18) a 
secretária-executiva para o clima na ONU, Christiana Figueres. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/ban-ki-moon-diz-na-cop-19-que-esta-
aflito-com-falta-de-acao-sobre-o-clima.html) 
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Emissões globais baterão recorde em 2013, aponta es tudo 
 
Volume de gases lançados na atmosfera deve alcançar 36 bi toneladas. 
Relatório foi preparado por 49 especialistas de dez países. 
 
da Reuters 
 

 
Cientistas apontaram aumento nas emissões de carbono em 2013 

Foto:  Denis Ferreira Netto/Aen 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/54ncTWWYmi5VLk06QlyuZMOB3mk=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/09/12/fumaca.jpg 
 
As emissões globais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis chegarão neste ano ao volume 
recorde de 36 bilhões de toneladas, segundo um relatório preparado por 49 especialistas de dez países. 
 
O documento tenta mostrar os governos fracassaram em conter os gases do efeito estufa responsáveis pelo 
aquecimento global. 
 
O relatório do Projeto Carbono Global, que reúne a cada ano dados de institutos de pesquisa do mundo todo, foi 
publicado nesta terça-feira (19) na revista "Earth Systems Data Discussions". 
 
A estimativa de 2013 representa um aumento de 2,1% em relação a 2012, e de 61% em relação a 1990, ano-base 
para o Protocolo de Kyoto, único acordo global que estipula limites para as emissões nacionais de dióxido de 
carbono (CO2), o principal dos gases do efeito estufa. 
 
O relatório foi publicado enquanto autoridades de quase 200 países estão reunidas em Varsóvia, na Polônia, para 
uma nova rodada de negociações para a definição de um novo acordo climático que entre em vigor em 2020. 
 
"Os governos... precisam definir como reverter essa tendência. As emissões devem cair substancial e 
rapidamente se quisermos limitar a mudança climática global a menos de 2ºC", disse em nota a coordenadora do 



relatório, Corinne Le Quere, do Centro Tyndall para a Pesquisa da Mudança Climática, da Universidade de East 
Anglia, na Grã-Bretanha. 
 
Ela se referia ao aumento da temperatura média do planeta em relação aos níveis anteriores à Revolução 
Industrial. Cientistas ligados à ONU alertam que uma elevação além de 2ºC desencadeará fenômenos extremos 
como inundações, secas e tempestades. 
 
Leve desaceleração 
O relatório mostra que o índice de crescimento das emissões de CO2 se desacelerou ligeiramente em relação aos 
2,2% de aumento do ano anterior, mas está apenas um pouco abaixo da média registrada nos últimos dez anos, 
que foi de 2,7%. 
 
As emissões estão subindo por causa do forte aumento do consumo de carvão, superior a reduções obtidas pelo 
desenvolvimento de energias renováveis nos últimos anos, de acordo com Glen Peters, coautor do relatório e 
pesquisador do instituto climático Cicero, da Noruega. 
 
"Embora a sociedade esteja vendo muitos fatos positivos na energia renovável, essa capacidade produtiva 
ampliada não estão simplesmente deslocando o consumo de carvão", disse Peters em outra nota. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/emissoes-globais-baterao-recorde-em-
2013-aponta-estudo.html) 
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Chanceler e ministra do Meio Ambiente representarão  o Brasil na COP-19 
 
O chanceler Luiz Alberto Figueiredo e a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, representarão o Brasil 
na última fase da Conferência sobre Mudança Climática da ONU (COP-19), informaram nesta terça-feira 
fontes oficiais. Segundo um comunicado da Chancelaria, Figueiredo e Izabella participarão da conferência a 
partir de quinta-feira, que está sendo realizada em Varsóvia desde o dia 11 e procura pactuar um roteiro 
que leve a um acordo definitivo que permita reduzir as emissões de gases poluentes. 
 
Nas primeiras fases das discussões em Varsóvia, o governo de Dilma Rousseff esteve representado pelo 
chefe negociador da Chancelaria para assuntos ambientais, José Antonio Marcondes de Carvalho. 
 
Segundo fontes oficiais, o Brasil proporá à Conferência a adoção de um método global para a determinar a 
"responsabilidade histórica" de cada país com a degradação do meio ambiente. 
 
A proposta sugere que a metodologia e a gestão dessa medição sejam encarregadas ao Painel 
Intergovernamental da ONU sobre Mudança Climática (IPCC, por sua sigla em inglês). 
 
Segundo disse Marcondes antes de viajar para a Polônia, é necessário "estabelecer as responsabilidades 
históricas" pelo aumento da temperatura global, um fenômeno que "ocorre desde o início da Revolução 
Industrial", a fins do Século XVIII, indicou. 
 
Sobre as negociações para um acordo global para 2015, como pretende a conferência, o diplomata 
brasileiro disse que serão "complexas, porque incidirão nas práticas de consumo da sociedade e dos 
setores produtivos". 
 
Outra proposta que o Brasil apresentará na COP-19 coloca que cada país faça uma consulta com seus 
cidadãos sobre as possíveis formas de reduzir as emissões de gases poluentes. 
 
"O objetivo seria dar legitimidade e apoio de toda a sociedade às metas que sejam assumidas" e aos 
métodos adotados para conseguir limitar as emissões nocivas, declarou Marcondes. 
 
EFE – Agencia EFE – Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
escrita da Agencia EFE S/A. 
 
Fonte:  TERRA.COM > Notícias > Ciência > Clima(http://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/chanceler-e-
ministra-do-meio-ambiente-representarao-o-brasil-na-
cop19,7ca8bf56e4072410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html) 
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'Brasil não precisa expandir uso do carvão', diz es pecialista em energia 
 
por Giuliana Miranda, Enviada Especial a Varsóvia 
 

 
Fonte:  http://f.i.uol.com.br/folha/especial/images/13311239.png 

 
Após mais de quatro anos sem a participação de energia produzida com carvão em leilões públicos, o 
governo brasileiro voltou a permitir essa oferta. A primeira vez foi no fim de agosto e a próxima está 
marcada para o dia 13 de dezembro – um movimento que já despertou a atenção de especialistas. 
 
"O Brasil tem muito potencial não explorado para geração energética. Não precisa de uma expansão do uso 
do carvão", avalia Emílio La Rovere, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e um dos 
27 experts em energia que assinam um documento reforçando os problemas do uso do carvão, lançado na 
19ª Conferência Mundial do Clima. 
 
Carvão apelidado de 'verde' pela indústria também p olui, diz grupo de  
cientistas (http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1373455-carvao-apelidado-de-verde-pela-
industria-tambem-polui-diz-grupo-de-cientistas.shtml) 
No documento, os cientistas dizem que mesmo as usinas termelétricas a carvão mais eficientes ainda são 
altamente poluentes e que seu uso, sem o desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de 
carvão, é insustentável ambientalmente. 
 
O próximo leilão no Brasil, feito para abastecer o mercado consumidor em 2018, já bateu recorde de 
inscritos desde que o governo iniciou essa prática, em 2005. Serão ofertados seis projetos de termelétricas 
a carvão, totalizando 3.340 MW – o equivalente a 9,5% da energia ofertada. 
 
Em agosto, apesar da oferta, nenhum projeto com uso de carvão foi arrematado. 
 
Trauma do Apagão  
Segundo La Rovere, que está em Varsóvia participando da cúpula do clima, um dos grandes argumentos 
pelo uso das termelétricas é o "trauma" que o brasileiro tem após a crise energética do início da década de 
2000--o popular apagão. 
 
"A termelétrica é uma opção rápida para a geração de energia, dá uma sensação de segurança nesse 
caso", explica. 
 
Somam-se a isso, segundo ele, também pressões econômicas. 
 
"O Brasil tem muitos portos dedicados à exportação de commodities, especialmente minério de ferro e aço, 
de onde navios partem carregados para o exterior. Economicamente falando, não é um bom negócio que 
eles voltem para o país vazios. Por isso há a lógica de que eles voltem com alguma coisa, nesse caso, 
carvão", explica ele. 
 
Apesar do esforço global das reduções de emissões, a extração de carvão cresce em ritmo acelerado no 
mundo. Entre 2000 e 2012, o aumento foi de 69%, segundo dados da WCA (Associação Mundial do 
Carvão). 
 
Os principais polos de extração de carvão no Brasil se concentram no Sul. Mas o mineral brasileiro é 
considerado de baixa qualidade, gerando a produção de muitas cinzas. 
 
Nas siderúrgicas, ele é misturado ao carvão importado, de melhor qualidade. 
 



"O uso do carvão não é sempre equivocado. No funcionamento dos altos-fornos das siderúrgicas, por 
exemplo, ele é justificado. O problema é um uso indiscriminado, como em grandes projetos de termelétricas 
movidas a carvão", completa. 
 
Alternativas  
Assim como vários especialistas da área, La Rovere destacou o potencial não explorado no Brasil, 
sobretudo da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar. 
 
"Mas ainda há muita resistência entre os usineiros. O açúcar é mais rentável", avalia. 
 
"Se junto com programas de incentivo à produção de etanol houvesse também para a adaptação das usinas 
para produzir biomassa, seria um jeito muito eficiente de aumentar a geração de energia", sugere o 
professor. 
 
O secretário-geral do Conselho Mundial de Energia, Christoph Frei, destaca que não existe geração de 
energia totalmente limpa. 
 
"Quando se olha de perto, todos os métodos têm algum grau de desvantagem. Seja ambiental ou social. O 
que existe é a maneira mais adequada para cada realidade. E é isso que tem de ser observado", afirmou 
ele à Folha , em Varsóvia. 
 
Ele também considera que a biomassa do bagaço da cana é uma alternativa "excelente e prática" para a 
realidade brasileira. 
 
Coordenadora de políticas públicas do Greenpeace, Renata Camargo, destaca a necessidade de incentivo 
às energia renováveis no país. 
 
"A parcela de emissões do setor de energia no Brasil subiu muito nos últimos anos. São necessárias ações 
que revertam essa tendência, não de mais termelétricas, especialmente a carvão", diz ela. 
 
A jornalista GIULIANA MIRANDA viajou a convite da Deutsche Welle Akademie 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1373471-
brasil-nao-precisa-expandir-uso-do-carvao-diz-especialista-em-energia.shtml) 
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Geraldo vai a evento da ONU e Luciano Siqueira assume PCR 
 

 
Luciano Siqueira assinou a transmissão de cargo na companhia do secretário de Governo e Participação 
Social, Sileno Guedes. 

Foto: Inaldo Menezes/PCR 
Fonte: http://www2.recife.pe.gov.br/wp-

content/uploads/TRANSMISSAO_CARGO_LS_FOTO_INALDO_MENEZES-500-int.jpg 
 
O prefeito Geraldo Julio assinou, na noite desta terça-feira (19), a transmissão de cargo para o vice-prefeito, 
Luciano Siqueira, em decorrência de sua viagem para a Polônia, onde participará da Conferência das 
Partes (COP-19), evento da ONU sobre mudanças climáticas. Geraldo viajará 18h até Varsóvia, passará 36 
horas na cidade e voltará na sexta-feira (22), chegando no Recife às 22h. Neste período, o vice assume 
interinamente a Prefeitura. “Temos uma gestão bem estruturada, um prefeito que sabe organizar e 
direcionar os trabalhos, de modo que nessa brevíssima interinidade as coisas vão correr com tranquilidade”, 
pontuou Siqueira, após também assinar a transmissão de cargo. 
 
Fonte: Prefeitura de Recife > Notícias > Transmissão de Cargo(http://www2.recife.pe.gov.br/geraldo-vai-a-
evento-da-onu-e-luciano-siqueira-assume-pcr/) 
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Cientistas pedem fim da promoção do “carvão limpo” 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Termoelétrica de Belchatow, na Polônia. 

Foto:  Wikimedia Commons 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/termeletrica.jpg 

 
Grupo argumenta que é uma falácia descrever as atuais tecnologias de queima de carvão como opções de 
baixo carbono, e que mesmo a mais moderna termoelétrica ainda emite 15 vezes mais CO2 do que as 
fontes alternativas. 
 
Aqui no Brasil vemos ganhar força um conceito que já é bem conhecido em países como Austrália e 
Estados Unidos: o “carvão limpo”. O governo brasileiro tem planos de ampliar a participação desse 
combustível fóssil em nossa matriz energética, e começam a circular propagandas e reportagens tentando 
vender a noção de que é possível produzir energia relativamente limpa com o carvão. 
 
Porém, um grupo de 27 pesquisadores de várias partes do mundo acaba de deixar claro que essa não é 
uma opção válida, e que tentar promover a ideia de que o carvão pode ser considerado uma fonte limpa é 
uma atitude que vai contra a meta de manter o aquecimento global em 2ºC. 
 
“Não estamos dizendo que não há futuro para o carvão. Mas ainda não existe isso de queima limpa. Se 
continuarmos a gerar nossa energia dessa forma, estaremos rumando para as piores consequências das 
mudanças climáticas, porque com certeza ultrapassaremos os 2ºC de aquecimento”, declarou P.R. Shukla, 
do Instituto Indiano de Gerenciamento. 
 
Os pesquisadores, entre eles o brasileiro Emilio La Rovere, da COPPE-UFRJ, divulgaram nesta semana um 
documento com suas conclusões. 
 
“Mesmo a mais eficiente usina a carvão emite 15 vezes mais CO2 por unidade de eletricidade do que 
sistemas renováveis de energia, e mais do dobro de usinas a gás. Assim, é enganoso falar em ‘tecnologias 
de combustão de carvão de alta eficiência e baixas emissões’”, descreve o comunicado. 
 
O grupo, no entanto, reconhece que a Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) poderia sim diminuir 
de forma significativa as emissões da queima do carvão, porém trata-se ainda de uma tecnologia que não 
provou ser viável em larga escala. 
 
“As alternativas aos combustíveis fósseis já estão disponíveis e são viáveis economicamente. É a indústria 
do carvão que tem que mostrar que termoelétricas com CCS podem ser competitivas diante dessas opções 
de baixo carbono”, explicou Bert Metz, da Fundação Climática Europeia. 
 
Carvão deveria ficar no subsolo  



Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/reservasfossies.jpg 
 
Citando os números do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o documento 
salienta que para termos 66% de chance de manter o aquecimento em 2ºC, deveríamos emitir daqui para 
frente menos de 1050 gigatoneladas de CO2 (GtCO2). Apenas em carvão, as reservas mundiais são o 
equivalente a 2191 GtCO2. 
 
“Termoelétricas sem a tecnologia de CCS devem continuar existindo nos próximos 40 a 50 anos, justamente 
nesse período que mais precisamos cortar as emissões. A redução necessária na liberação de gases do 
efeito estufa não é possível apenas com os novos métodos de queima que são tidos como ‘limpos’ pela 
indústria”, completou Metz. 
 
Assim, o grupo destaca que a única opção é começar a reduzir o uso do carvão e manter as reservas no 
subsolo. 
 
Quem também compartilha essa ideia é a secretária executiva da Convenção-Quadro da ONU sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC), Christiana Figueres. 
 
Falando para representantes da indústria do carvão reunidos em um evento paralelo à Conferência do 
Clima da ONU (COP-19), que está em andamento em Varsóvia, Polônia, Figueres pediu para que o setor 
seja parte da solução para as mudanças climáticas. 
 
“Já está bastante claro que continuar a queimar carvão só deveria ser uma opção se for encontrada uma 
forma de fazer isso de maneira compatível com a meta de 2ºC. Para isso, é preciso adotar o CCS, desativar 
as termoelétricas mais antigas e deixar boa parte das reservas de carvão intocadas”, disse. 
 
“A indústria do carvão deve mudar drasticamente e rapidamente para o bem de todos. Existe a oportunidade 
de vocês serem parte fundamental da solução para evitar as piores consequências das mudanças 
climáticas”, completou Figueres. 
 
Segundo a ONU, se o aquecimento global ultrapassar a marca de 2ºC acima dos níveis pré-industriais, os 
eventos extremos, como tufões, ficarão muito mais intensos e frequentes, assim como as transformações 
nos padrões climáticos levarão a imensos prejuízos para a vida humana, os ecossistemas e a economia. No 
momento estamos cerca 0,8oC acima dos níveis pré-industriais. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias3/noticia=735722). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cientistas-pedem-fim-da-promocao-
carvao-limpo/) 
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Emissões globais de CO 2 devem atingir recorde de 36 bilhões de toneladas e m 2013 
 
por Jéssica Lipinski, do CarbonoBrasil 
 
As emissões globais de dióxido de carbono devem aumentar 2,1%, chegando ao recorde de 36 bilhões de 
toneladas em 2013. É o que sugerem novos dados de um estudo(http://www.earth-syst-sci-
data.net/5/165/2013/essd-5-165-2013.html) do Global Carbon Project (GCP), que reúne 49 cientistas de 
universidades e centros de pesquisa de dez países. 
 
O estudo indica que esse aumento estimado fará com que as emissões globais provenientes da queima de 
combustíveis fósseis fiquem 61% acima dos níveis de 1990, o ano base do Protocolo de Quioto. O 
crescimento projetado de 2,1% para este ano é similar ao de 2,2% em 2012, e menor do que a média dos 
últimos dez anos, de 2,7%. 
 
Entretanto, os pesquisadores alertaram que as emissões continuam aumentando, e isso precisa ser 
revertido para mantermos as mudanças climáticas em níveis controlados. “É importante entender que isso é 
apenas uma desaceleração no crescimento – as emissões a cada ano ainda estão maiores do que no ano 
anterior. Um crescimento de 2% ainda é um número muito grande”, comentou Pep Canadell, do centro 
CSIRO, à Fairfax Media. 
 
Canadell acrescentou que se essa tendência de aumento continuar, o mundo chegará a dois graus de 
aquecimento em cerca de 30 anos. 
 
“Os governos que se encontram em Varsóvia nesta semana precisam concordar sobre como reverter essa 
tendência. As emissões devem cair substancialmente e rapidamente se quisermos limitar as mudanças 
climáticas globais abaixo de dois graus [Celsius]. Emissões adicionais a cada ano causam mais 
aquecimento e mudanças climáticas”, colocou Corinne Le Quéré, professora de pesquisas climáticas do 
Centro Tyndall da Universidade East Anglia e líder do estudo. 
 
Além da apresentação dessas informações, o GCP também lançou o Atlas do 
Carbono(http://www.globalcarbonatlas.org/) (imagem abaixo), uma nova plataforma online que fornece mais 
detalhes sobre os maiores emissores de carbono do mundo. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/emissoes2012global.jpg 

 
A ferramenta revela que os maiores contribuintes para as emissões de CO2 em 2012 foram a China, com 
27% das emissões globais, os EUA, com 14% das emissões globais, a União Europeia, com 10%, e a Índia, 
com 6%. O Brasil aparece em 15o lugar, com a emissão de 448 MtCO2. As maiores taxas de crescimento 
do carbono em 2012 foram na China, 5,9%, e na Índia, 7,7%. Já as emissões dos EUA caíram 3,7%, e as 
da Europa, 1,8%. 



As emissões por pessoa na China alcançaram o patamar das emissões de países desenvolvidos como os 
da UE, com sete toneladas per capita em 2012. Ainda assim, o Catar é de longe o país com mais emissões 
por pessoa, 44 toneladas per capita. Os EUA emitem 16 toneladas por pessoa. Já Índia, país emergente, 
produz uma pegada de carbono de 1,8 toneladas per capita. 
 
A pesquisa revela que a maior fonte de emissões é o carvão, com 43%, seguido do petróleo, com 33%, do 
gás natural, 18%, e a produção de cimento, 5,3%. O crescimento proveniente do carvão em 2012 chegou a 
54% no aumento total das emissões de combustíveis fósseis. 
 
Os dados também apontam que as emissões cumulativas de CO2 desde 1870 devem chegar a 2,015 
trilhões de toneladas em 2013, sendo que 70% dessas emissões foram causadas pela queima de 
combustíveis fósseis, e 30% por desmatamento e outras mudanças no uso da terra. 
 
“Já esgotamos cerca de 70% das emissões cumulativas que provavelmente manterão as mudanças 
climáticas abaixo dos dois graus [Celsius]. Em termos de emissões de CO2, estamos seguindo o maior 
cenário de mudanças climáticas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, lançado em 
setembro”, observou Pierre Friedlingstein, professor da Universidade de Exeter. 
 
No começo de novembro, outro 
estudo(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735557) já havia apontado 
que as emissões haviam batido um recorde de 34,5 bilhões de toneladas de CO2, mas que estariam 
desacelerando. De acordo com o documento da Agência de Análise Ambiental dos Países Baixos (PBL) e 
do Centro de Pesquisas Conjuntas da Comissão Europeia (JRC), 90% desse total foi consequência da 
queima de combustíveis fósseis. 
 
Porém, os pesquisadores haviam destacado que houve uma significante desaceleração no aumento das 
emissões, passando de um crescimento de 2,9% em média nos últimos dez anos para apenas 1,1% no ano 
passado, números mais positivos do que o estudo do GCP. 
 
“Isso sinaliza uma mudança em direção às atividades humanas menos intensivas em termos de uso de 
combustíveis fósseis, além de demonstrar os impactos do crescimento das fontes renováveis e das políticas 
de eficiência energética”, explicou um comunicado divulgado com o relatório. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735725). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/emissoes-globais-de-co2-devem-atingir-
recorde-de-36-bilhoes-de-toneladas-em-2013/) 
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COP-19: Austrália, Canadá e Japão formam o ‘trio do  retrocesso’ 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Segunda semana da COP-19 começa com poucos avanços na Polônia. 

Foto:  IISD.ca 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/cop19-ecod1.jpg 

 
A semana decisiva da COP-19 (Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) 
em Varsóvia, na Polônia, não traz notícias otimistas para quem esperava medidas mais ambiciosas dos 
países. Enquanto os Estados Unidos demonstram disposição em reduzir suas emissões de gases do efeito 
estufa, outros países desenvolvidos parecem regredir. Depois do Canadá e da Austrália, foi a vez do Japão 
dar um passo atrás e anunciar cortes em sua meta de redução de emissões. 
 
Os japoneses anunciaram que vão cortar sua meta de redução de emissões de CO2 dos prometidos 25% 
para meros 3,8% até 2020, em relação ao que emitiam em 2005. O representante do país na COP-19, 
Yoshihide Suga, procurou justificar a medida ao se apoiar no desligamento da usina nuclear de Fukushima, 
em 2011. Segundo ele, fontes limpas e alternativas não dariam conta de suprir toda demanda energética do 
Japão, que precisaria recorrer a fontes poluentes, como as termelétricas à carvão. 
 
A nova meta japonesa coloca o país em saia justa – até 2020, as emissões do Japão terão aumentado 
3,1% acima dos níveis de 1990, acrescentando milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, segundo 
cálculos da organização não governamental Climate Action Tracker, que acompanha o empenho dos 
governos nesse âmbito. 
 

 
“Chute o carvão”, diz mensagem de jovens manifestantes em Varsóvia 

Foto:  IISD.ca 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/manifestantes-ecod.jpg 

 
“Fossil da Descrença”  
O Canadá, por sua vez, já havia mostrado uma postura letárgica em 2011, quando decidiu se retirar do 
Protocolo de Kyoto, acordo que estabeleceu para as maiores economias industriais a redução de suas 
emissões anuais de CO2 para abaixo dos níveis de 1990. Tamanho retrocesso rendeu ao país o prêmio 
“Fóssil da Descrença”, promovido pelo Greenpeace durante as COPs sobre mudanças climáticas. 
 



Maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, o Canadá presenciou, em menos de 20 anos, seu 
PIB triplicar para US$ 1,8 trilhão. Com planos de crescer ainda mais, o governo canadense rejeita qualquer 
hipótese que venha a colocar em xeque o crescimento econômico. 
 
Burocratas australianos  
A Austrália enviou burocratas à COP-19 no lugar de um ministro. Na verdade, o retrocesso do país na 
questão climática ficou claro com a eleição de Tony Abbot para primeiro-ministro em setembro, conforme 
noticiou o Portal EcoD. A plataforma de Abbot sustenta a promessa de revogar impostos sobre o carbono no 
país. 
 
Aos burocratas enviados à Varsóvia foi dada a instrução expressa de que a delegação não deverá inscrever 
o país em nenhum novo acordo climático que envolva gastar dinheiro ou cobrar impostos, e que exclua a 
Austrália de desempenhar qualquer papel em uma possível transferência de riqueza dos países ricos para 
as nações em desenvolvimento. 
 
Um dos pontos principais em debate na COP-19 é o acerto de um compromisso por parte dos países ricos 
de doar US$ 100 bilhões a partir de 2020 para ajudar as nações em desenvolvimento a lidar com os 
impactos das mudanças climáticas. 
 
Brasileiros em Varsóvia  
A segunda semana da COP-19 começa com poucos avanços, salvo no do desânimo cada vez mais 
generalizado. “O ponto alto desta segunda foi a divulgação do rascunho de texto para o ADP –sigla para 
Plataforma Durban de Ação Fortalecida, que é o trilho de negociações para o acordo global que deve ser 
concluído em 2015″, destacaram Délcio Rodrigues e Silvia Dias, da organização Vitae Civilis. 
 
“Apesar de alguns pontos positivos, como a formalização do apelo para níveis mais elevados de ambição 
nas metas de redução nas emissões dos gases causadores do efeito estufa, o texto é vago demais para o 
atual estágio ds negociações – a ponto de sequer incluir uma data-limite para apresentação de tais metas. A 
falta de uma agenda de trabalho clara até 2015 é fatal para um processo que está praticamente 
desperdiçando esta COP”, relataram os especialistas em mudanças climáticas. 
 
Segundo relato dos brasileiros, o período anterior a 2020, quando o novo acordo climático deve entrar em 
vigor, também carece de ênfase na dramática necessidade de cortarmos muito mais as emissões para que 
seja possível manter a temperatura do planeta em níveis considerados aceitáveis. 
 
“A chamada Proposta Brasileira, que pedia a contabilização das emissões históricas nas metas e 
compromissos do novo acordo climático, ficou de fora também do ADP, depois de ter sido preterida no 
SBSTA- Corpo Subsidiário de Assessoria Científica e Tecnológicas. Mais uma vez, parece que muito vai 
ficar para o próximo ano, para as próximas negociações, para a próxima COP. E de ano em ano, 
completaremos duas décadas de negociações em 2014″, observaram. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/novembro/australia-
canada-e-japao-formam-o-trio-do?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-australia-canada-e-japao-formam-o-trio-
retrocesso/) 
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COP-19: Marcando o vínculo entre gênero e mudança c limática 
 
por Silvia Giannelli, da IPS 
 

 
Oradores do Painel sobre Gênero e Mudança Climática, realizado em Varsóvia no dia 12. 

Foto:  Silvia Giannelli/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Gender-small-629x419.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 20/11/2013  – Ontem foi comemorado o Dia do Gênero na 19ª Conferência das Partes 
(COP-19) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática e muitas atividades 
realizadas na capital polonesa se concentraram nesse tema transversal e sua relação com a mudança 
climática. A jornada começou com a apresentação do Índice de Gênero e Meio Ambiente (EGI), elaborado 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). 
 
Lorena Aguilar, alta assessora para assuntos de gênero para a UICN, explicou à IPS a importância do 
estudo. “O EGI é o primeiro índice de sua classe, reunindo medições sobre governança em temas de 
gênero e meio ambiente. Foram avaliados 72 países, segundo seis variáveis diferentes, com cada um de 
seus indicadores”, afirmou Aguilar na COP-19, que acontece em Varsóvia, entre 11 e 22 deste mês. 
 
Os 72 países foram classificados segundo seu desempenho em formas de sustento, direitos de gênero e 
participação da mulher, governança, educação em temas de gênero, ecossistemas e atividades registradas 
nos informes nacionais. Cada variável contém uma série de indicadores para definir seu alcance. Por 
exemplo, a variável de “direitos de gênero e participação” avalia se as mulheres gozam de direitos iguais 
(como o de propriedade) e de uma representação equitativa nos processos de tomada de decisões. 
 
O primeiro resultado que chama a atenção é que muitos países com alta renda (alguns dos 34 membros da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos – OCDE) tiveram mau desempenho em 
temas de gênero, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Isso pode ter ocorrido pela “ideia (errônea) 
de que a igualdade de gênero já está alcançada em todas as esferas do país, inclusive no setor do meio 
ambiente”, mas também há falta de vontade política, diz o estudo. 
 
Os três países que se destacaram em temas de gênero em seus informes nacionais apresentados nas 
Convenções do Rio sobre biodiversidade, mudança climática e diversificação, e perante a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (Cedaw), foram Índia, Quênia e Gana, 
nessa ordem. Enquanto Geórgia, Uzbequistão e Itália não incluíram assuntos de gênero em seus três 
últimos informes nacionais às Convenções do Rio, diz o estudo da UICN. 
 
Assim como a pobreza segue junto com a desigualdade de gênero, o mesmo ocorre com os temas 
ambientais. Isso se traduz em um índice que tem seus três primeiros postos ocupados por Islândia, Holanda 
e Noruega, países da OCDE. As nações da América Latina e do Caribe aparecem na metade do ranking, 



com exceção do Panamá, que esteve entre os países de melhor desempenho, logo após a Itália (no 16º 
lugar) e seguido da África do Sul. 
 
Os países da Eurásia também tiveram um desempenho moderado. O melhor colocado foi a Romênia, no 
22º lugar, e o pior foi o Uzbequistão, em 39º. As nações da África, Ásia e do Oriente Médio tiveram, em 
geral, mau desempenho: Iêmen ficou no penúltimo lugar da lista de 72 países, Índia em 46º e Paquistão em 
67º. Enquanto a República Democrática do Congo ficou em último lugar. 
 
Ativistas de gênero na COP-19 parecem confirmar o que mostra o ranking: é nos países mais pobres onde a 
mudança climática tem impacto mais desigual entre homens e mulheres. Por exemplo, “devido aos papéis 
socialmente construídos, exige-se das mulheres de Uganda que cultivem a comida, preparem e sirvam às 
suas famílias”, disse Gertrude Kenyangi, da organização ugandense Apoio às Mulheres em Agricultura e 
Meio Ambiente (Swagen). 
 
“Os alimentos, a energia e a água estão interligados, e se você não tem essas três coisas, que ficam mais 
escassas pela mudança climática, então não poderá cumprir seu papel e, provavelmente, seu marido tirará 
seus filhos, e isso afetará toda sua forma de vida”, destacou Kenyangi. Ela própria escapou desse destino 
graças a um programa educativo. 
 
“Venho de uma comunidade dependente das florestas, mas rompi com esse ciclo. Me liguei a algumas 
organizações religiosas que pagaram minha educação”, contou Kenyangi. E assim, depois de seus estudos, 
fundou a Swagen, uma rede de organizações de mulheres. Os movimentos de base são fundamentais para 
conectar os governos com as populações vulneráveis, mas, além disso, “é preciso um esforço deliberado 
para alcançá-las”, explicou à IPS. 
 
“Por exemplo, a Mulheres na Europa Para Um Futuro Comum (WECF) é uma plataforma que me trouxe a 
esse debate, e por isso posso apresentar a postura dos grupos de base. Sem seu apoio não teria o dinheiro 
para viajar, não poderia pagar passagem, estadia, nem mesmo a inscrição” na COP-19, acrescentou 
Kenyangi. “É isso que muda o círculo vicioso, se alguém intervém de fora”, ressaltou. Apesar do nome, a 
WECF não se limita à Europa e conecta a mais de 150 organizações e comunidades em todo o mundo, 
para impulsionar políticas ambientais com sensibilidade de gênero em nível internacional. 
 
O que a organização quer recordar aos políticos, e às políticas, é que o aquecimento global é causado por 
decisões diárias e tem um impacto na vida de todas as pessoas. Contudo, como em muitos casos as 
mulheres e os homens realizam atividades diferentes, o impacto do fenômeno é diferente. Embora no 
Ocidente isto seja difícil de compreender, em muitas partes do Sul em desenvolvimento, onde a agricultura 
de subsistência é realizada principalmente por mulheres, essa relação fica mais clara. 
 
A paquistanesa Maira Zahur participa da COP-19 como parte da delegação da rede de organizações de 
mulheres GenderCC, mas em seu país trabalha com o governo como especialista em redução de riscos de 
desastres. “Falando de modo simples, aconselho como aplicar certas políticas no terreno, como podem 
beneficiar as mulheres, como devem revisar essas políticas, modificá-las ou ampliá-las, e como podem ser 
levadas ao nível de base, explicando às pessoas quais coisas são para seu bem”, detalhou à IPS. 
 
A ONU Mulheres acaba de realizar um estudo sobre sistemas de alerta de inundações no Paquistão, 
considerando inúmeras variáveis. A pesquisa leva em conta se os homens trabalham em áreas de risco ou 
devem ir para outras regiões para poderem manter suas famílias, e se as mulheres que ficam sozinhas são 
capazes de tomar decisões diante de um alerta de inundação ou se dependem de outros homens. O estudo 
conclui que “o vacilo na hora de tirar mulheres e meninas do ambiente protegido de suas casas” era uma 
das razões pelas quais muitas não eram retiradas, mesmo depois de dado o alerta de desastre iminente. 
 
O informe analisou também outros temas relacionados com gênero nos acampamentos para vítimas de 
inundações, como o acesso igualitário aos serviços de higiene e os problemas de segurança que as 
mulheres enfrentam. “Quando se faz políticas referentes a alertas, deve-se considerar assuntos de gênero”, 
destacou Zahur. 
 
A participação das mulheres em todos os níveis da tomada de decisões parece ser, se não uma solução, ao 
menos um primeiro passo essencial para cobrir essas brechas. A atenção para esses temas no debate 
sobre o clima parece ir crescendo, como mostra a decisão tomada na Conferência do ano passado em 
Doha, de promover o equilíbrio de gênero e a participação da mulher nas negociações, bem como a 
realização do Painel sobre Gênero e Mudança Climática em Varsóvia, no dia 12. 
 



Entretanto, Zahur é cética sobre possíveis avanços nesta Conferência. “Estamos todos tão envolvidos nos 
plenários, nos grupos de contato e nas atividades paralelas que o propósito básico de nossa presença aqui 
se perdeu um pouco. Temos que encontrar soluções para ajudar as pessoas no terreno. Essa deve ser a 
grande motivação. Mas aqui se fala muito, e é muito entediante”, opinou. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/cop19-marcando-o-
vinculo-entre-genero-e-mudanca-climatica/) 
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COP-19: Países ricos fogem de metas contra mudança climática 
 
por John Vidal, em Varsóvia* 
 

 
A baixa umidade do ar na Avenida das Nações, no Distrito Federal. 

Foto:  Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/mudancasclimaticas.jpg 

 
O tufão Haiyan aumenta o temor sobre a ameaça de aquecimento global, enquanto as Filipinas lideram o 
ataque na véspera de negociações. 
 
Após o desastre nas Filipinas, os países em desenvolvimento lançaram um intenso ataque contra os países 
mais ricos do mundo, que deixam de cumprir seus compromissos relativos à mudança climática. 
 
Com mais de 3.600 pessoas supostamente mortas pelo tufão Haiyan, gestos de várias grandes economias 
para recuar nas promessas sobre as emissões de carbono colocaram os países mais pobres e os mais ricos 
do mundo em rota de colisão, na véspera de negociações de alto nível em uma cúpula de potências 
mundiais. 
 
Yeb Sano, o principal negociador das Filipinas na cúpula sobre mudança climática da ONU que se realizou 
no último fim de semana em Varsóvia, capital a Polônia, falou sobre uma grande ruptura nas relações, 
obscurecendo as negociações cruciais que deverão conduzir a um acordo em 2015 para reduzir as 
emissões globais. 
 
O diplomata, no sexto dia de uma greve de fome em solidariedade pelos atingidos pelo Haiyan, que incluem 
sua própria família, disse ao Observer: “Estamos muito preocupados. As declarações públicas de alguns 
países sobre redução das metas não ajudam a aumentar a confiança. Devemos reconhecer a nova 
realidade climática e criar um novo sistema que nos ajude a administrar os riscos e lidar com as perdas a 
que não podemos nos adaptar”. 
 
Munjurul Hannan Khan, representando os 47 países menos ricos do mundo, disse: “Eles se comportam de 
maneira irresponsável e inaceitável. O modo como estão falando com os países mais vulneráveis não é 
aceitável. Hoje os pobres sofrem a mudança climática. Mas amanhã serão os países ricos. Começa 
conosco, mas continua com eles”. 
 
Decisões recentes dos governos da Austrália, Japão e Canadá para reduzir seus esforços relativos à 
mudança climática causaram pânico entre os países mais afetados pelo aquecimento global. Essas nações 
menos endinheiradas temem que outros os sigam ao reorganizar suas prioridades durante a crise 
econômica. 
 
Nos últimos dias, o Japão anunciou que vai recuar na promessa de reduzir seus cortes de emissões, de 
25% para 3,8% até 2020, já que teve de fechar seus reatores nucleares depois do terremoto e tsunami de 
2011. 
 
A Austrália, que enviou um ministro para as negociações do fim de semana, indicou que poderá reduzir 
suas metas e está rejeitando suas próprias leis do carbono depois da eleição de um governo conservador. 
 



O Canadá se retirou do acordo de Kyoto, que obrigava as principais economias industriais a reduzir suas 
emissões anuais de CO2 para um nível inferior ao de 1990. 
 
O principal negociador da China nas reuniões em Varsóvia, Su Wei, disse: “Não tenho palavras para 
descrever minha decepção com a decisão do Japão”. Ele criticou a Europa por demonstrar falta de ambição 
para cortar ainda mais as emissões. E acrescentou: “Eles falam em reduzir gradualmente a ambição, mas 
na verdade teriam de aumentar essa ambição a partir do zero”. 
 
Enquanto prosseguiam as negociações em mais alto nível da cúpula, nesta segunda-feira 18, que tiveram a 
participação de representantes de 195 países, incluindo o secretário da Energia britânico, Ed Davey, o 
mundo em desenvolvimento continua a buscar a confirmação de países como a Grã-Bretanha de que não 
seguirão o rumo do Japão e outros. Os comentários do primeiro-ministro David Cameron neste fim de 
semana, de acordo com os quais ele apoiou os cortes nas emissões de carbono e sugeriu que há 
crescentes evidências de uma ligação entre a mudança climática causada pelo homem e desastres como o 
tufão Haiyan, seriam usados inevitavelmente para pressionar outros a oferecerem garantias semelhantes. 
 
O mundo em desenvolvimento também quer que os países ocidentais ricos se comprometam a estabelecer 
um esquema de indenizações para futuros eventos climáticos extremos, enquanto o impacto do 
aquecimento global é sentido de modo cada vez mais intenso. Eles querem sinais firmes de que os países 
ricos pretendem encontrar pelo menos 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para ajudá-los a adaptar-se 
a mudanças radicais. 
 
A China e 132 países a integrar o bloco G77 de países em desenvolvimento manifestaram decepção pelo 
fato de os países ricos se recusarem a discutir a proposta de cientistas de calcular as emissões desde o 
início da Revolução Industrial. 
 
O embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho, do Brasil, que inicialmente propôs as negociações, 
disse: “Ficamos chocados, muito surpresos com sua rejeição e negação. É surpreendente. Precisamos 
entender por que eles o rejeitaram. 
 
“Os países em desenvolvimento estão fazendo muito mais para reduzir suas emissões do que os países 
[ricos] do Anexo 1”. 
 
Membros da Comissão de Emergências de Desastres, que coordena os esforços de ajuda britânicos, 
também advertiram os líderes de que o desastre oferece uma percepção do futuro caso não se tome uma 
ação urgente. 
 
As agências de ajuda como Christian Aid, Cafod, Care International, Oxfam e Tearfund disseram que os 
ministros reunidos na capital polonesa devem agir com urgência porque a mudança climática provavelmente 
tornará essas situações extremas mais comuns no futuro, colocando em risco outros milhões de vidas. 
 
* Publicado originalmente no site Carta Capital(http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/paises-ricos-
deixam-de-cumprir-compromissos-relativos-a-mudanca-climatica-4060.html). 
 
Fonte:  Carta Capital/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-paises-ricos-fogem-de-metas-
contra-mudanca-climatica/) 
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EUA, Grã-Betanha e Noruega destinam US$280 mi para frear desmatamento 
 
VARSÓVIA, 20 Nov (Reuters)  – Os governos da Noruega, Grã-Bretanha e Estados Unidos disseram nesta 
quarta-feira que vão alocar 280 milhões de dólares de seus recursos multi-bilionários destinados às 
mudanças climáticas para uma nova iniciativa para frear o desmatamento. 
 
O anúncio foi feito durante as reuniões da ONU em Varsóvia, onde mais de 9 mil delegados se encontram 
com o objetivo de construir as bases de um novo tratado global para combater as mudanças no clima. 
 
O montante, parte das finanças climáticas anteriormente anunciadas pelas nações, serão administradas 
pelo fundo BioCarbon, do Banco Mundial, e tem o objetivo de financiar a agricultura sustentável e melhor 
uso da terra. 
 
"Isso não é apenas uma questão ambiental. É uma questão econômica. É uma questão energética", disse o 
secretário de Estado norte-americano, John Kerry, em uma mensagem de vídeo durante o anúncio. 
 
A noruega vai contribuir com 135 milhões de dólares à iniciativa, Grã-Betanha com 120 milhões de dólares e 
os EUA com os 25 milhões de dólares restantes. O fundo esperar atrair também financiamento privado e 
público no futuro. 
 
(Reportagem de Stian Reklev) 
 
© Thomson Reuters 2013 All rights reserved. 
 
Fonte:  REUTERS Brasil > Notícias > 
Manchetes(http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE9AJ02R20131120) 
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Brasil terá novo monitoramento de emissões de carbo no 
 
por Giuliana Miranda, Enviada Especial a Varsóvia 
 
O Ministério do Meio Ambiente aproveitou o começo das negociações decisivas da 19ª conferência mundial 
do clima da ONU, a COP-19, que vai até sexta em Varsóvia, para lançar uma plataforma de monitoramento 
de seus principais planos de redução de emissões de gases-estufa. 
 
O objetivo da ferramenta é ser um termômetro da precisão do andamento dos cinco planos do país para 
atingir a meta de cortar entre 36,1% e 38,9% de suas emissões de carbono até 2020. 
 
Os eixos principais são a prevenção do desmatamento da Amazônia e do cerrado, a geração de energia 
com fontes renováveis, o incentivo à agricultura de baixo carbono e incentivos e melhorias no uso de carvão 
vegetal na indústria de ferro e aço. 
 
Batizado de SMMARE (Sistema Modular de Monitoramento de Ações e Redução de Emissões de Gases-
Estufa), o projeto deve começar a funcionar no início de 2014. 
 
Transparência 
Segundo o secretário de Mudanças Climáticas do ministério, Carlos Klink, a ferramenta deve aumentar o 
grau de transparência do andamento das ações para reduzir as emissões. Os dados deverão ser públicos. 
 
"É um trabalho de um ano e meio. Um trabalho extenso que ficou maduro agora". 
 
O Brasil já faz um monitoramento das emissões setoriais, que fica a cargo do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, mas elas são feitas no âmbito do inventário de emissões, documento oficial que é 
produzido sem periodicidade definida, diferentemente do que se espera para o monitoramento do Ministério 
do Meio Ambiente. 
 
Segundo Klink, com a plataforma, será possível identificar se as políticas para reduzir emissões estão 
funcionando e o que pode ser melhorado e corrigido. 
 
Já foram investidos cerca de US$ 350 mil na ferramenta, e o governo estima que o custo de manutenção 
anual da alimentação da plataforma com os dados passará de US$ 2 milhões, dada a complexidade das 
informações. 
 
"Mas é um dinheiro que vale a pena, que vai nos permitir saber com clareza como estão nossas reduções". 
 
A plataforma também foi pensada para ser usada pela chamada ICA, um mecanismo de consulta e análise 
internacional de dados. 
 
Segundo o documento de apresentação, seria uma maneira "não intrusiva, não punitiva e que respeita a 
soberania nacional" de aumentar a transparência internacional sobre as ações do país. 
 
A jornalista GIULIANA MIRANDA viajou a convite da Deutsche Welle Akademie 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1373861-
brasil-tera-novo-monitoramento-de-emissoes-de-carbono.shtml) 
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Polônia demite ministro que chefia a conferência mu ndial do clima 
 
por Giuliana Miranda, Enviada Especial a Varsóvia 
 

 
Fonte:  http://f.i.uol.com.br/folha/especial/images/13311239.png 

 
Na reta final das negociações da COP-19 (19ª Conferência Mundial do Clima da ONU), o primeiro ministro 
da Polônia, Donald Tusk, demitiu seu ministro do Meio Ambiente, Marcin Korolec, que é também presidente 
da conferência. 
 
O evento vai até sexta-feira em Varsóvia e reúne 195 países. Segundo Tusk, apesar de sair da pasta, 
Korolec continuará nas negociações climáticas. 
 
Seu substituto no ministério, Maciej Grabowski, assumiu com a promessa de promover o uso do gás xisto 
na Polônia. 
 
A decisão, na reta final da conferência do clima, foi criticada por ambientalistas. 
 
Em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, o primeiro ministro polonês explicou a decisão. 
 
"É por uma radical aceleração das operações de gás xisto. O senhor Korolec continuará o representante do 
governo com plenos poderes nas negociações climáticas: afirmou o primeiro ministro polonês em entrevista 
coletiva”. 
 
"Isso é loucura", disse Maciej Muskat, diretor do Greenpeace na Polônia, que criticou o momento da 
mudança. 
 
"Além disso, justificar a mudança do ministro com a necessidade de acelerar a exploração de outro 
combustível fóssil na Polônia [gás xisto] é algo que não há palavras para descrever, especialmente quando 
a maioria dos poloneses espera ver aumento de investimento em energias renováveis", completou. 
 
O primeiro ministro polonês também promoveu mudanças no comando de outras pastas: Educação, 
Finanças, Ciência, Esporte e Administração. 
 
Críticas  
Desde o início da conferência do clima, o agora ex-ministro do Meio Ambiente e o governo da Polônia foram 
alvos de críticas. 
 
O país, que tem mais de 80% de sua eletricidade gerada com carvão, recebeu, com apoio do governo, a 
conferência mundial da indústria mineral também nesta semana. Uma coincidência de datas que irritou 
muita gente e provocou diversos protestos. 
 
A jornalista GIULIANA MIRANDA viajou a convite da Deutsche Welle Akademie 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1374020-
polonia-demite-ministro-que-chefia-a-conferencia-mundial-do-clima.shtml) 
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São Paulo na COP-19 
 
Representantes do Estado de São Paulo participaram de quatro eventos na 19a. Conferência das Partes da 
Convenção do Clima da ONU. 
 
O primeiro (intitulado "nrg4sd Climate Change Talks – High-level discussion for senior political members”) foi 
promovido pela Rede de Governos Locais para o Desenvolvimento Sustentável (nrg4SD). Contando com a 
presença de São Paulo, Catalunha e País Basco (Espanha), Quebec (Canadá), Provence Alpes Cote 
D'Azur e Bretanha (França), País de Gales (Reino Unido) e Burkina Faso Nord (Burkina Faso, Africa), 
discutiu como se dará a participação de Regiões no processo de elaboração de um novo regime climático 
global, que deverá ser definido até 2015 para valer a partir de 2020. Pelo documento de implementação da 
chamada "Plataforma de Durban", as Regiões e Governos Locais (Estados, Províncias, Municípios) terão 
um assento na 40a. Reunião dos Órgãos Subsidiários da Convenção do Clima, que ocorrerá em Bonn 
(Alemanha) no mês de junho de  2014. Os governos regionais subnacionais buscam um maior acesso a 
meios de financiamento internacional e maior participação no processo de decisão sobre políticas 
climáticas. Establecida há 11 anos, a NRG4SD é reconhecida pela ONU e portanto forte candidata a liderar 
esse processo. 
 
O segundo ("States & Regions Members Working Meeting") foi organizado pela Rede Climate Group, 
contando com a presença de São Paulo, Quebec e Ontario (canadá), Baviera e Renânia do Norte-Westfália 
(Alemanha), Alta Austria, Australia do Sul, KwaZulu Natal (Africa do Sul), Bretanha e PACA (França). 
Comemorando os dez anos da Rede, as estratégias dessas regiões são fortemente voltadas a marcos 
regulatórios e promoção de tecnologias avançadas. Quebec e California assinaram um acordo de mercado 
comum de emissões, algo inédito em nível subnacional. São Paulo mantém acordos bilaterais com ambos e 
pode aprender com essa importante experiência. Houve ainda uma sessão especial com  Nancy Sutley, 
Chefe do Conselho da Casa Branca (EUA) para Assuntos Ambientais e principal assessora do Presidente 
Obama para assuntos climáticos. São PAulo ainda apresentou uma proposta de acordo de cooperação com 
a província sul-africana, principal produtora de cana de açúcar na África. 
 
O terceiro foi organizado pelo Governo Brasileiro ("Growth with protection: Combining economic and climate 
goals in Brazil and other nations"), onde a Ministra Isabela Teixeira discutiu junto com o governo da 
Indonésia formas de monitoramento e contenção do avanço do dematamento. 
 
Ao final do dia, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas discutiu os posicionamentos nas negociações e 
os instrumentos de estimativa de emissões do país. Ficou claro o risco do Brasil se tornar um grande 
emissor caso não reverta o caminho pouco sustentável dos setores energético e de infraestrutura. 
 
Representando São Paulo, participam da COP-19 o Secretário de Estado Bruno Covas, o Vice-Presidente 
da Cetesb Nelson Bugalho, Josilene Ferrer e Oswaldo Lucon. Na foto, o Secretário Covas cumprimenta a 
Ministra Isabella Teixeira e o Secretário para Clima do Ministério de Meio Ambiente Carlos Klink. 
 
Fonte:  Sem fonte 
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Polônia demite ministro que lidera a conferência mu ndial do clima 
 

 
Fonte:  http://diariodigital.sapo.pt/images_content/2013/20131120169_poluicao180513.jpg 

 
Na reta final das negociações da COP-19 (19ª Conferência Mundial do Clima da ONU), o primeiro-ministro 
da Polônia, Donald Tusk, demitiu o seu ministro do Ambiente, Marcin Korolec, que é também presidente da 
conferência. 
 
O evento decorre até sexta-feira em Varsóvia e reúne 195 países. Segundo Tusk, apesar de sair da pasta, 
Korolec continuará nas negociações climáticas. 
 
O seu substituto no ministério, Maciej Grabowski, assumiu o cargo com a promessa de promover o uso do 
gás xisto na Polônia. 
 
A decisão, na recta final da conferência do clima, foi criticada por ambientalistas. 
 
Numa conferência de imprensa colectiva, esta quarta -feira, o primeiro ministro polaco explicou a 
decisão. 
• É por uma radical aceleração das operações de gás de xisto. O senhor Korolec continuará o 

representante do governo com plenos poderes nas negociações climáticas», afirmou o primeiro-ministro 
polaco. 

• É uma loucura», disse Maciej Muskat, director do Greenpeace na Polónia, que criticou o momento da 
mudança. 

 
Fonte:  diáriodigital > Notícias> Sociedade(http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=669864) 
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COP-19: A verdadeira partida que se jogará de agora  em diante 
 
por Umberto Pessot, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/verdadeira_partida.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – Depois de muitos dias e, algumas vezes, também noites de tratativas, a primeira 
primeira da Conferência ONU sobre mudanças climáticas chega ao final. Na manhã de domingo, os 
cientistas fizeram as malas, deixando espaço ao debate político sobre os documentos elaborados. Antes da 
partida, conseguimos recolher algumas opiniões. 
 
Muitos delegados se disseram frustrados pelas baixas e, de qualquer forma, reduzidas ambições. Os temas 
mais prejudicados são aqueles relativos aos projetos de mitigação, como a diminuição da produção de CO2 
em nível mundial ou a preservação das florestas. Um delegado nos confessou: “Deveríamos ir mais longe e 
de forma mais rápida, mas a impressão é de que estamos andando para trás”. 
 
Ao mesmo tempo, na cidade, a pressão se eleva. No sábado, uma manifestação de mil e duzentos jovens 
percorreu as ruas de Varsóvia em favor de uma mudança nas políticas ambientais. “We want system 
change, not climate change”, era o slogan. Já hoje, 18 de novembro, fora do Ministério da Economia polaco, 
desde as primeiras horas da manhã se reuniram muitos jovens para um protesto pacífico. Dentro do prédio 
acontece a International Coal & Climate Summit, que reúne todos os maiores produtores de carbono do 
mundo. O objetivo deste encontro foi unir os vários produtores para enfrentar os desafios impostos ao setor 
pelas mudanças climáticas. Em outras palavras, criar ações de lobbying e advocacy coordenadas, para 
permitir às empresas que continuem a trabalhar e ganhar lucros astronômicos sem entraves políticos ou 
burocráticos. 
 
O governo polaco deu forte apoio a esta conferência. A delegação anfitriã, justamente por isso, se encontra 
no fogo cruzado entre sociedade civil e União Europeia, que demonstra grande irritação diante da 
resistência polonesa na busca de um acordo mais ambicioso. Agora veremos se essas pressões nos 
levarão a uma mudança de rota. 
 
No interior do estádio nacional, onde acontecem as negociações oficiais, as nuvens cinza não parecem se 
dissipar. A Austrália do novo premier Tony Abbot continua a liderar a intransigente oposição a todo tipo de 
compromisso financeiro com os países menos desenvolvidos. Outras notícias, certamente não cor-de-rosa, 
vêm do Brasil, que parecia ser, na realidade, uma das delegações mais dispostas a trabalhar em busca de 
um acordo. Segundo dados de satélite, o desmatamento na Amazônia aumentou em 28% no período de 
apenas um ano. O dado é muito alarmante, porque as ambições de mitigação do clima partem também da 
conservação das áreas que mais absorvem o gás carbônico emitido. A chefe da delegação brasileira 
informou que, assim que voltar ao país, estudará a possibilidade de combater esta situação, em um trabalho 
coordenado com as comunidades locais. 
 



Enquanto isso, na plenária desta manhã, foi apresentado o rascunho escrito para a Durban Platform. Trata-
se do texto base sobre o qual de desenvolverão as negociações políticas nesta segunda semana. 
 
Não podemos dizer, certamente, que a semana que passou foi brilhante em notícias positivas, ainda se, 
como recordam muitos delegados, “isso que vimos foi apenas o aquecimento; a verdadeira partida se jogará 
agora”. 
 
* Umberto Pessot é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-verdadeira-partida-
que-se-jogara-de-agora-em-diante/) 
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COP-19: “Quem governa a Polônia?” 
 
por Daniele Saguto, da Agência Jovem de Notícias, Especial para a Envolverde 
 

 
Central de carvão Siekierki, em Varsóvia, na Polônia. 

Foto:  http://en.wikipedia.org/ 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-

content/uploads/2013/11/Warszawa_Elektrociep%C5%82ownia_Siekierki_02.jpg 
 
Varsóvia, Polônia  – À frente do Nardoway Stadium, olhando em direção ao sul, se veem a distância as 
chaminés fumegantes de uma central de carvão. Trata-se da central Siekierki, desde 2012 de propriedade 
da PGNiG, uma grande empresa estatal polaca, cujas emissões de CO2 são de cerca de 3,2 milhões de 
toneladas ao ano. 
 
A Polônia depende do carbono para a maior parte de seu consumo energético e, em 2012, foi a nona maior 
produtora de carbono do mundo. 
 
Parece irônico também que, a poucos quilômetros de distância da COP-19 (onde continuam as discussões 
sobre como reduzir os efeitos negativos do aquecimento global), aconteceu ontem o International Coal & 
Climate Summit, aberto com discursos do Primeiro Ministro polaco Janusz Piechociński e da secretária 
executiva do UNFCCC Christiana Figueres (que, dessa forma, reconhece e valoriza o encontro). É uma 
forte mensagem da parte do governo polaco interessado em proteger os interesses da indústria do carvão, 
obstaculizando, ao mesmo tempo, as negociações oficiais de criação de políticas ambiciosas e eficazes no 
âmbito climático. 
 
Tudo isso sem tomar conhecimento da verdadeira vontade da população: uma pesquisa recente mostrou 
que mais de 70% dos polacos querem investimentos governamentais em matéria de energia renovável e 
que mais de 80% da população considera a mudança climática um problema sério que o governo deveria 
enfrentar. 
 
Apesar disso, as pessoas-chave da política polaca, ao lado da “World Coal Associacion”, assinam o assim 
chamado “Warsaw Communiqué”, no qual se tenta mostrar que é possível enfrentar a mudança climática 
continuando a queimar carvão, utilizando tecnologias de baixa emissão. 
 
Como destacaram alguns representantes do WWF durante uma coletiva de imprensa, a verdade é diferente 
daquela apresentada durante a Summit: o carvão não é um recurso econômico, mas tem custos humanos e 
ambientais terrivelmente altos e está alimentando a mudança climática e agravando seus impactos: a ideia 
de que possa existir um “carvão limpo” é um mito, uma tentativa desesperada da parte desse setor industrial 
para sobreviver, como destacou uma carta enviada pelo Greenpeace às Nações Unidas. 



Samantha Smith, do WWF Global Climate & Energy Initiative, declarou: “Aqui em Varsóvia, as negociações 
em andamento foram freadas pelos interesses de algumas grandes companhias nos combustíveis fósseis e 
pelos governos que dependem delas. Trata-se de uma situação política escandalosa, quando sabemos que 
queimar combustível fóssil é a maior fonte de poluição”. 
 
Enquanto, no interior do prédio do Ministério da Economia polaco, os lobistas vindos de todo o mundo 
continuavam a falar do “carvão limpo”, fora do edifício vários grupos e organizações se manifestavam. 
 
Estavam presentes os membros da campanha Cough4Coal, que organizaram diversas performances em 
torno de um pulmão inflável de 7 metros, e do “people before Coal”, protestando contra os custos sanitários 
ligados ao uso do carvão, que chegam a 8 bilhões de Euros e causam cerca de 3000 mortes prematuras 
todos os anos (como mostrado por uma pesquisa realizada pela “Health and Environment Alliance”) e, por 
fim, alguns ativistas do Greenpeace que, no teto do Ministério da Economia, desenrolaram uma faixa com 
as palavras: 
 
“Quem governa a Polônia? A indústria de carvão ou as pessoas?”. 
 
* Daniele Saguto é repórter da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela ONG Viração 
Educomunicação, que pretende levar propostas da juventude para serem contempladas pelos negociadores 
brasileiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-19). 
** Para acompanhar a cobertura jovem da COP-19 acesse também: www.agenciajovem.org e 
www.redmasvos.org. Os conteúdos serão produzidos em português, espanhol e italiano. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-quem-governa-
polonia/) 
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COP-19: Sociedade civil questiona governo brasileir o sobre negociações de Varsóvia e política 
interna em clima 
 
por Bruno Toledo, do Observatório do Clima 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/briefing-delegacao-brasileira-01.jpg 

 
Organizações da sociedade civil e coletivos da juventude brasileira presentes na COP-19 entregam carta à 
ministra Izabella Teixeira com pontos imprescindíveis no posicionamento do país nas negociações de 
Varsóvia e na implementação das políticas públicas nacionais em clima 
 
A terça-feira (20) foi um dia bastante intenso no diálogo entre a delegação oficial brasileira e as 
organizações da sociedade civil presentes na Conferência do Clima de Varsóvia (COP-19). Em encontro 
com a participação da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, a delegação apresentou suas 
impressões sobre o processo de negociação que acontece na capital polonesa até o final desta semana, e 
também teve a oportunidade de responder às dúvidas da sociedade civil presente no Estádio Nacional. 
 
E um dos frutos dessa discussão foi uma carta oficial entregue à ministra Izabella hoje, após evento paralelo 
organizado pelo governo brasileiro na COP-19, com os pontos identificados como “imprescindíveis” não 
apenas no posicionamento da delegação brasileira no complexo processo de negociação de Varsóvia, mas 
também nas políticas públicas brasileiras em clima. A carta também será entregue ao chanceler Luiz Alberto 
Figueiredo, que amanhã assume a chefia da delegação brasileira na COP-19. 
 
Impressões da delegação brasileira em Varsóvia  
Para o governo brasileiro, a COP é um momento importante para as negociações do novo acordo, mas as 
notícias que saem das plenárias do Estádio Nacional não são promissoras: não houve avanços nas 
discussões de temas essenciais da agenda de Varsóvia. As dificuldades vão além das negociações em 
financiamento, ponto que tradicionalmente alimenta divergências em COPs: a grande dificuldade da COP 19 
está na avaliação de novos compromissos. 
 
Sobre a Plataforma de Durban, o draft apresentado à plenária na última segunda não é considerado de todo 
ruim pelos negociadores brasileiros. No entanto, o documento precisa ser bastante aperfeiçoado pelos 
delegados em Varsóvia, já que o texto apresentado – e, em especial, o seu anexo, que traz alguns 
elementos identificados para o novo acordo – não incorpora pontos que são essenciais da própria 
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas. 
 



Por ora, as discussões sobre o draft continuam em plenária, mas espera-se que a constituição de um grupo 
mais restrito de negociadores possa auxiliar no texto final da decisão que será levada aos ministros no 
segmento de alto nível. 
 
Outro tópico paralisado nos entendimentos de Varsóvia é o regime de perdas e danos (loss and damage), 
que por sua vez se relaciona com outro ponto problemático na agenda da COP-19 – a questão do 
financiamento climático. Desde o começo da Conferência, com o discurso emocionado do diplomata filipino 
Yeb Saño, a questão das compensações dos países em desenvolvimento afetados pelos efeitos das 
mudanças climáticas está quente na agenda da sociedade civil, mas permanece atravancada no processo 
político de Varsóvia. Os países em desenvolvimento defendem a necessidade de uma institucionalidade 
própria capaz de lidar com os novos desafios associados às mudanças climáticas. Para os países 
desenvolvidos, a preocupação que emerge é a questão financeira. 
 
A dificuldade se acentua quando se considera que a COP-19 deveria ser a “Conferência do financiamento”. 
Desde o anúncio dos compromissos de financiamento para mitigação e adaptação, durante a (já longínqua) 
COP-15 em 2009 – 100 bilhões de dólares anuais até 2020 – os recursos não foram desembolsados, e não 
há indicação de que as nações desenvolvidas o façam no futuro. Os países em desenvolvimento exigem 
que os compromissos de financiamento sejam respeitados, mas Austrália e Canadá já anunciaram que não 
os cumprirão. 
 
Os problemas nas mesas de negociação indicam um desafio crítico para as discussões em clima: a falta de 
confiança entre os negociadores. Segundo a delegação, as propostas brasileiras submetidas à COP antes 
da conferência procuravam exatamente retomar um ambiente de confiança e de legitimidade entre os 
países nas negociações em clima. Por um lado, a ideia de chamar o IPCC para desenvolver uma 
metodologia para mensuração das responsabilidades históricas de cada país no aumento da temperatura 
global retoma o papel da ciência na formulação da política global em clima. Por outro, a proposta de realizar 
consultas públicas domésticas, com diálogos amplos com todos os setores governamentais, da sociedade 
civil e do setor privado, procura engajar mais a população na construção de políticas públicas e de 
estratégia de negociação internacional. Para o Brasil, esses esforços garantiriam a ambição no processo 
político, com legitimidade e credibilidade científica. 
 
Mesmo com a recusa das nações desenvolvidas em sequer discutir o tema das responsabilidades históricas 
na COP-19, o Brasil argumenta que esse tópico continua na agenda de debate, já que os países do G77 e a 
China já encamparam as propostas brasileiras. 
 
A delegação brasileira reafirmou que continua confiando no processo multilateral de discussão para 
negociar o regime global de clima. Para eles, a única garantia para que existam compromissos claros e 
firmes está na sua inscrição em acordos que representem o posicionamento e a preocupação de todos os 
países. Isso é importante, já que o ambiente atual de negociação pode favorecer soluções bilaterais, o que 
seria muito confortável para alguns países, mas enfraqueceria a posição da sociedade civil nos esforços 
para impedir o aumento da temperatura média global em 2ºC até 2100. 
 
Sociedade civil cobra compromissos e ambição nas ne gociações e na política doméstica  
Para as organizações da sociedade civil e coletivos jovens presentes na COP-19, o Brasil pode ser uma 
liderança importante para avançar nas negociações de Varsóvia e rumo ao novo acordo climático global que 
será finalizado em Paris, em 2015. 
 
No contexto das consultas nacionais propostas pela delegação brasileira, a sociedade civil considera 
fundamental que a participação seja aberta e efetiva a todos os setores, de forma a construir confiança 
entre esses atores e no processo de negociação no âmbito da Conferência. Outro ponto destacado é a 
necessidade do Brasil dedicar esforços para integrar povos indígenas e comunidades tradicionais na 
negociação sobre perdas e danos dentro das ações de adaptação, que por sua vez precisa ser fortalecida 
dentro da agenda política. 
 
No plano doméstico, a carta entregue pelas organizações da sociedade civil e pelos coletivos de jovens 
brasileiros ressalta a necessidade de o Brasil alinhar e harmonizar suas políticas públicas. Por exemplo, o 
país já é um dos cinco maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta, com suas emissões 
aumentando em setores chave da economia, como energia e agropecuária. O governo aposta alto na 
extração do petróleo do pré-sal: mais de 72% dos recursos que serão investidos na produção de energia no 
Brasil nos próximos anos estarão em fontes fósseis de energia, o que pode dificultar o cumprimento de 
futuros compromissos (nacionais e internacionais) de redução das emissões. Para os grupos da sociedade 
civil, é fundamental que o governo promova a coerência interna entre suas políticas de desenvolvimento e 
suas políticas em clima. 



* Publicado originalmente no site Observatório do Clima(http://www.oc.org.br/index.php/page/42-Sociedade-
civil-questiona-governo-brasileiro-sobre-negocia%C3%A7%C3%B5es-de-Vars%C3%B3via-e-
pol%C3%ADtica-interna-em-clima%0A). 
 
Fonte:  Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-sociedade-civil-questiona-governo-brasileiro-
sobre-negociacoes-de-varsovia-e-politica-interna-em-clima/) 
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COP-19: O Sul em desenvolvimento se retira das nego ciações climáticas 
 
por Claudia Ciobanu, da IPS 
 

 
René Orellana, chefe da delegação da Bolívia, na cúpula Rio+20, em junho de 2012. 

Foto:  UN Photo/Nicole Algranti 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/Rene.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 21/11/2013  – O bloco de 133 países em desenvolvimento se retirou, nas primeiras 
horas de ontem, das conversações climáticas para alcançar um tratado internacional contra a mudança 
climática, em protesto pela reticência do mundo rico em financiar os danos e as perdas que o aquecimento 
global está causando. “Hoje, às quatro da manhã (hora polonesa, 2h de Brasília), as delegações da Bolívia 
e de todo o Grupo dos 77 se retiraram porque não veem um compromisso claro dos países desenvolvidos 
para conseguir um acordo”, declarou o chefe da missão boliviana, René Orellana. 
 
O Grupo dos 77 (G-77) mais a China é o nome que identifica o bloco dos 133 países em desenvolvimento 
nas negociações dentro da Organização das Nações Unidas (ONU). O que parece ter ocorrido durante uma 
sessão noturna do grupo de contato sobre danos e perdas é que o negociador boliviano Juan Hoffmaister, 
que representa o G-77 nessa reunião, se retirou em nome dos países em desenvolvimento. Trata-se de 
uma medida de forte conteúdo simbólico porque não tem precedentes, ao menos na última década de 
conferências das Partes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática. 
 
No início da COP 19, que acontece na capital polonesa até amanhã, o G-77 apresentou um rascunho para 
criar um mecanismo destinado a solucionar a questão dos danos e das perdas que causam os desastres 
atribuíveis à mudança climática. Esse instrumento seria o terceiro pilar da Convenção, junto com a 
mitigação e a adaptação. Porém, as potências industriais são reticentes em dar semelhante destaque à 
questão de danos e perdas. 
 
Orellana explicou que a retirada decorreu da atitude de países ricos, como a Noruega, que propuseram 
trasladar o mecanismo de danos e perdas do contexto da Convenção, como havia proposto o G-77, para o 
da Cúpula Rio+20, realizada no ano passado no Rio de Janeiro, que não é obrigatório nem vinculante. 
 
“O G-77 impulsionou uma proposta muito construtiva e se comprometeu de maneira significativa com todos 
os países, e então (na sessão sobre danos e perdas das primeiras horas do dia 20) os australianos se 
comportaram como adolescentes em sala de aula, de forma ruidosa e desrespeitosa”, contou o ativista 
Harjeet Singh, da ActionAid International. “Mas, sobretudo, a Noruega apareceu com uma proposta na qual 
rejeitam tudo: discutir as perdas socioeconômicas, as não econômicas, a reabilitação e a compensação”, 
acrescentou. 
 



Os países em desenvolvimento insistem que o mecanismo de danos e perdas é sua prioridade para a COP-
19. O supertufão Haiyan, que atingiu mortalmente as Filipinas pouco antes do início da conferência em 
Varsóvia, reforçou os argumentos dos que afirmam que vários países estão sofrendo impactos 
devastadores das transformações do clima desatadas pela contaminação humana da atmosfera. 
 
Segundo um documento interno dos Estados Unidos, ao qual a IPS teve acesso, para Washington, aceitar 
danos e perdas equivaleria a “centrar-se na culpa e na responsabilidade”. Isto é, as nações industrializadas 
deveriam admitir sua responsabilidade histórica pelas emissões de gases-estufa que provocam o 
aquecimento global e se comprometerem a pagar por elas. 
 
Austrália e Noruega parecem ter levado essa repugnância por danos e perdas à sessão da madrugada. O 
negociador britânico, Ed Davey, confirmou uma postura similar de Londres. “Não aceitamos o argumento 
sobre compensação. Não creio que uma análise sobre compensação seja justa nem acertada, mas isso não 
quer dizer que não estamos comprometidos em ajudar os países mais pobres a se adaptarem”, afirmou. A 
comissária da União Europeia para a Ação Climática, Connie Hedegaard, considerou preocupante os países 
em desenvolvimento adotarem uma postura tão dura e pediu às delegações para não descarrilarem as 
negociações. 
 
Embora a retirada exponha o G-77 a ser acusado pelo fracasso da COP-19, os governos do Sul em 
desenvolvimento e as organizações não governamentais dizem que foram a atitude e a conduta dos países 
industrializados que levaram a esse ultimato. “Estamos muito desanimados com a lentidão das negociações 
sobre danos e perdas, a medida mais importante para determinar o sucesso em Varsóvia”, pontuou o chefe 
da delegação das Filipinas, Yeb Sano. 
 
“A retirada aconteceu porque a proposta do G-77 e da China, muito sólida, não recebeu apoio suficiente”, 
explicou a ativista Meena Raman, da não governamental Rede do Terceiro Mundo. “Esta é uma tática 
dilatória dos países ricos para não terem que tomar uma decisão aqui em Varsóvia”!, destacou. Em geral, os 
países ricos deram sinais de escasso entusiasmo desde que começou a COP-19, no dia 11. 
 
Esta semana, o Japão anunciou que abandonava seu compromisso de reduzir em 25% suas emissões de 
dióxido de carbono (CO2) até 2020, e que só se comprometeria a reduzi-las em 3%. A Austrália informou 
sobre sua intenção de eliminar um imposto sobre as emissões de CO2, enquanto o Canadá indicou que 
talvez não cumpra o compromisso de redução que assumiu na COP de 2009, em Copenhague. 
 
Os países em desenvolvimento disseram que estão dispostos a discutir mais compromissos se suas 
contrapartes do mundo rico adotarem posturas mais sérias. Por exemplo, quando chegou a Varsóvia ontem, 
a ministra do Meio Ambiente da Índia, Jayanthi Natarajan, afirmou que seu governo está aberto a que o 
Fundo Verde para o Clima realize desembolsos para custear danos e perdas enquanto se cria e se coloca 
em funcionamento o mecanismo apropriado. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/cop19-o-sul-em-
desenvolvimento-se-retira-das-negociacoes-climaticas/) 
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Implementação de Ações Climáticas com base na Ação Territorial 
 
Durante a COP-19 em Varsóvia o evento Implementing Climate Actions on the Basis of Territorial 
Cooperation foi promovido pela Rede de Governos Locais para o Desenvolvimento Sustentável (NRG4SD), 
The Climate Group (TCG) e Centro Euro Mediterrâneo para Mudanças Climáticas (CMCC). 
 

 
Fonte:  Sem fonte 

 
Moderado por Antonio Navarra (Presidente do CMCC), o encontro (foto) contou com a presença de Bruno 
Covas (Co-Presidente Sul da NRG4SD), Josep Enric Liebot (Secretário de Meio Ambiente da Catalunha – 
Espanha e Co-Presidente Norte da NRG4SD), Matt Rodriguez (Secretário de Meio Ambiente da Califórnia, 
EUA), Mercedes Bresso (Vice-Presidente do Comitê de Regiões da União Européia), Yver-François 
Blanchet (Ministro de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Fauna e Parques de Quebec, Canadá) 
e Alun Davies (Ministro de Recursos Naturais e Alimentos do País de Gales, Reino Unido). 
 
Na ocasião foram apresentadas as políticas das diversas regiões. São Paulo expôs a iniciativa conjunta com 
o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério de Meio Ambiente (MMA), no sentido de 
harmonizar políticas iniciando pela realização centralizada de inventários de emissões dos demais Estados 
da Federação. São Paulo lidera esse processo no Grupo Executivo da Comissão Interministerial sobre 
Mudanças Climáticas (GEx-CIM), coordenado pelo MMA. 
 
O Estado da Califórnia e a Província de Quebec já iniciaram um processo conjunto de determinação de 
tetos e comércio de emissões (cap-and-trade), o primeiro entre governos subnacionais em todo o mundo. 
São Paulo mantém acordos bilaterais com ambas as regiões. 
 
O Países Basco e de Gales apresentaram suas políticas climáticas, ambas dentro do contexto do EU 
Emissions Trading Scheme. O Comitê de Regiões Européias tem uma linha de financiamento aberta. 
 



Informações adicionais podem ser encontradas na página da Rede de Governos Regionais 
(www.nrg4sd.org/sites/default/files/content/public/case-study_compilation_final.pdf) 
 
Fonte:  Sem fonte 



21/11/2013 
 
COP-19 'frustra' e Brasil não espera bons resultado s, diz secretário 
 
Secretário de Mudança do Clima, Carlos Klink, falou ao G1 direto da Polônia. 
Troca em ministério e saída de ONGs impactaram negativamente a cúpula. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 

 
Integrantes de diversas ONGs presentes na COP-19, em Varsóvia, deixam o Estádio Nacional nesta quinta-
feira, sede da conferência da ONU 

Foto:  Janek Skarzynski/AFP 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/27U4mt9S_UAHxK7wrdssbXInpEo=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/21/ong.jpg 

 
A saída voluntária em massa das ONGs (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/principais-ongs-
abandonam-cop-19-um-dia-antes-do-encerramento.html) presentes na Conferência da ONU sobre Mudanças 
Climática, em Varsóvia, além da demissão do então ministro do Meio Ambiente  da 
Polônia (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/polonia-demite-ministro-do-meio-ambiente-em-meio-cop-
19.html) a dois dias do fim da cúpula das Nações Unidas “frustrou” o governo brasileiro sobre possíveis resultados 
positivos na COP 19, informou o secretário nacional da Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade ambiental 
da pasta, Carlos Augusto Klink. 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
Segundo ele, o encontro de Varsóvia tinha o objetivo de construir “um mapa do caminho” para a elaboração do 
novo acordo global que vai substituir o Protocolo de Kyoto. 
 
Mas, para o secretário, o governo polonês causou certo “desconforto” ao substituir repentinamente o chefe da 
pasta ambiental e promover um megaevento voltado ao uso do carvão mineral concomitante à conferência do 
clima – que prega a redução do uso de combustíveis fósseis. 
 
“Tivemos alguns acontecimentos fortes. O governo polonês, apesar de receber muito bem as delegações, causou 
um pouco com a notícia de mudar parte de sua estrutura durante a COP. (...) Gerou um bocado de desconforto”, 
explicou Klink ao G1, por telefone, direto de Varsóvia. 
 
Ele disse ainda que as ONGs manifestaram seu descontentamento e “argumentaram que todos sairiam da COP-
19 com menos [propostas] do que entramos”. “Para nós, diria que causa certa frustração, porque queríamos usar 
Varsóvia para construir esse mapa do caminho já acordado para passar por Lima (no Peru, sede da COP-20) e 
depois Paris (França, sede da COP-21)”, complementa. 
 
O objetivo principal da reunião na Polônia é dar os primeiros passos na busca de um novo tratado (ou protocolo) 
que terá de ser assinado por todos os países em 2015, na conferência da França, e entrar em vigor a partir de 
2020. O acordo vai obrigar, por força de lei, a redução de emissões de gases poluentes e, com isso, diminuir os 
impactos da mudança climática. 
 
Mais cedo, André Nahur, coordenador do programa de Mudanças Climáticas e energia da organização ambiental 
WWF, disse que a saída das ONGs ocorreu porque havia "uma clara falta de liderança do governo polonês”. 



“Diante desta complexidade, não é esperado um resultado grande desta conferência, que tem a influência de 
grandes poluidores. É a primeira vez que fazemos isso, uma retirada de um processo, porque acreditamos que 
não haverá segurança climática [nas discussões]”, explicou André ao G1. 
 
Debate entre ricos e pobres 
Segundo Klink, não há chance do encontro terminar sem um documento e os delegados saírem de mãos vazias 
da Polônia. Porém, existem grandes entraves na discussão de temas como financiamento climático de países 
vulneráveis por nações desenvolvidas. 
 
A implantação do mecanismo chamado de “loss and damage” (perdas e danos, em tradução livre) é um dos 
temas com debate acirrado. Na prática, se for aprovado, o instrumento diplomático força países ricos a financiar 
nações que já sofrem com os efeitos da mudança climática. “É difícil dizer se vai ser aprovado”, explica o porta-voz 
do governo. 
 

“Para nós, diria que causa certa frustração, porque queríamos usar 
Varsóvia para construir esse mapa do caminho já acordado para 

passar por Lima (no Peru, sede da COP-20) e depois Paris (França, 
sede da COP-21)". 

 
Carlos Augusto Klink, secretário de Mudança do Clim a e Qualidade ambiental do Brasil 

 
O secretário falou ainda que a proposta brasileira de solicitar ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas, o IPCC, a criação de uma metodologia que calcule a "culpa histórica" de cada nação sobre o aumento 
da temperatura do planeta foi “bloqueada” pelos países que integram o Anexo 1 do Protocolo de Kyoto (nações 
desenvolvidas do Hemisfério Norte). 
 
Mas que o plano de pedir aos governos que façam consultas internas com setores da sociedade civil sobre as 
metas de redução de emissões de gases-estufa tem sido bem aceito e tem grande chance de ser aprovado ao 
final do encontro. 
 
Klink disse também que a discussão para estabelecer o cronograma de criação do novo acordo global continua 
forte. “Nosso desejo é valorizar o processo [que antecede a aprovação do novo acordo] e não olhar só para 2015. 
Lima vai ser uma COP muito importante, já que a COP-19 tem características peculiares. Temos algumas 
dificuldades de que Varsóvia apresente algo convincente”, conclui o secretário. 
 
Alta no desmate não impactou imagem do Brasil 
Durante a conferência de Varsóvia, o Ministério do Meio Ambiente divulgou que o desmatamento na Amazônia 
Legal entre agosto de 2012 e julho de 2013 aumentou 28% em relação ao período anterior. 
 
A informação, de acordo com o secretário, não manchou a imagem do Brasil de potência verde e influente 
negociador em conferências climáticas. “De maneira alguma. O esforço brasileiro é claramente reconhecido. 
Estamos tranquilos quanto à reputação do país”, complementa. 
 
Segundo dados do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal), operado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o bioma perdeu em um ano 5.843 km² de vegetação, o 
equivalente a quase quatro vezes o município de São Paulo. A Amazônia Legal compreende todos os estados da 
Região Norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/brasil-esta-frustrado-quanto-bons-
resultados-na-cop-19-diz-secretario.html) 
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Níveis de óxido nitroso na atmosfera podem dobrar n este século, diz ONU 
 
Gás é o mais importante a esgotar camada de ozônio, dizem cientistas. 
Reunião da ONU na Polônia tenta debater futuro das emissões de gases. 
 
da France Presse 
 

 
N2O é o terceiro gás de efeito estufa mais poderoso emitido na atmosfera terrestre, segundo o Pnuma 

Foto:  Michel Gunther/Biosphoto/Arquivo AFP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/To2xqlTRgU3jBnS_EpBayNspTT8=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/21/camada.jpg 
 
A quantidade de óxido nitroso (gás que atinge a camada de ozônio e aumenta o aquecimento global) liberado na 
atmosfera pode mais que dobrar em meados do século 21, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU) 
nesta quinta-feira (21). 
 
"Precisamos de todos os esforços disponíveis para combater as elevações sérias e significativas de níveis de N2O 
[óxido nitroso] na atmosfera", destacou o diretor do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), Achim 
Steiner, em um informe divulgado durante a 19ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(COP-19), realizada em Varsóvia, na Polônia, até esta sexta-feira (22). 
 
Segundo o Pnuma, análises de cientistas de 35 organizações revelaram que o N2O é atualmente o gás mais 
importante a esgotar o ozônio e o terceiro mais poderoso gás de efeito estufa emitido na atmosfera. 
 
Se a atual tendência se mantiver, as concentrações de N2O aumentarão 83% até 2050, em comparação com os 
níveis de 2005, afirmaram especialistas. O N2O existe naturalmente na atmosfera, mas em quantidades mínimas, 
liberadas como parte da troca de nitrogênio entre a terra e o ar. 
 
Os níveis desse gás, porém, aumentaram muito nas últimas décadas, impulsionados principalmente por 
fertilizantes nitrogenados produzidos industrialmente, pela poluição do transporte rodoviário e pelas emissões da 
indústria química. 



O óxido nitroso causa danos às moléculas de ozônio na atmosfera, que ajudam a proteger a Terra contra a nociva 
radiação ultravioleta do Sol. Essa substância não foi incluída no Protocolo de Montreal, de 1987, firmado para 
banir uma série de compostos químicos nocivos à camada de ozônio. 
 
O N2O também é um poderoso gás causador do efeito estufa, sendo mais de 300 vezes mais potente que o 
dióxido de carbono (CO2) em aprisionar o calor solar. Uma molécula permanece na atmosfera por cerca de 120 
anos, até se degradar. 
 
Uma vez que a agricultura responde por dois terços das emissões de NO2, há muito potencial para reduzi-las, por 
meio do uso mais eficiente de fertilizantes, destacou o Pnuma. Segundo o informe, a adoção de uma dieta pobre 
em carne também ajudaria, uma vez que a produção de proteína animal conduz a emissões mais elevadas de 
NO2. 
 
Essa e outras medidas poderiam resultar na economia de 800 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 
emissões de gases estufa até 2020. 
 
De acordo com o Pnuma, essa quantidade corresponde a cerca de 8% da "lacuna de emissões", ou seja, o 
abismo de emissões de gás carbônico que precisa ser reduzido para atender à meta da ONU de limitar o 
aquecimento da Terra a 2°C, com base nos níveis pré -industriais. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/niveis-de-oxido-nitroso-na-atmosfera-
podem-dobrar-neste-seculo-diz-onu.html) 
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Principais ONGs abandonam a COP-19 um dia antes do encerramento 
 
Para organizações como WWF e Greenpeace, encontro 'não leva a nada'. 
Conferência da ONU sobre o clima acontece em Varsóvia, na Polônia. 
 
do G1, em São Paulo 
 

 
Integrantes do Greenpeace penduraram nesta quinta-feira (21) uma faixa no Palácio da Cultura e Ciência de 
Varsóvia, capital da Polônia, com os dizeres “Salve o Ártico e liberte nossos ativistas”. O objetivo é chamar a 
atenção para a prisão dos integrantes da ONG na Rússia. O protesto coincide com a retirada das ONGs da 
COP-19 

Foto:  Kacper Pempel/Reuters 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/YQoIPFJ9uFYYuNrUmtziSw_Veio=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/21/varsovia1.jpg 
 
As principais Organizações não governamentais de proteção do meio ambiente, como o WWF e o 
Greenpeace (http://g1.globo.com/topico/greenpeace.html), anunciaram nesta quinta-feira (21) que se iam se retirar 
da conferência sobre o clima realizada em Varsóvia porque a discussão 'não leva a nada'. 
 
De acordo com a agência France Presse, essa é uma decisão sem precedentes na história das grandes 
negociações promovidas pela ONU na luta contra a mudança climática. 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
"Organizações e movimentos que representam a sociedade civil em todos os lugares do mundo decidiram 
aproveitar melhor seu tempo e se retirar das negociações de Varsóvia", declararam seis organizações em um 
comunicado publicado um dia antes do encerramento oficial da conferência. 
 
"Esta conferência de Varsóvia, que deveria ter representado uma etapa importante na transição para um futuro 
sustentável, não leva a nada", afirmam Greenpeace, Oxfam, WWF, Amigos da Terra Europa, Confederação 
Internacional de Sindicatos e ActionAid International. 
 
'Falta segurança climática' 
Ao G1, André Nahur, coordenador do programa de Mudanças Climáticas e energia da organização ambiental 
WWF(http://g1.globo.com/topico/wwf/), disse direto de Varsóvia que a sociedade civil estava empenhada em 
conseguir fechar pontos importantes nas negociações, como a questão do financiamento de países ricos aos 
países pobres no combate às mudanças climáticas. 
 
No entanto, segundo ele “há uma clara falta de liderança do governo polonês”, que estaria prejudicando a 
conferência. Nesta quarta, a Polônia anunciou a demissão do então ministro do Meio Ambiente, Marcin Korolec, 
em meio a COP 19. Apesar da destituição do cargo, ele permaneceria na presidência da conferência da ONU, que 
está na fase da discussão ministerial 
 
“Diante desta complexidade, não é esperado um resultado grande desta conferência, que tem a influência de 
grandes poluidores. É a primeira vez que fazemos isso, uma retirada de um processo, porque acreditamos que 
não haverá segurança climática [nas discussões]”, explicou André. 



A saída oficial deve acontecer quando os representantes das ONGs começarem a deixar o local onde acontece a 
conferência da ONU, no Estádio Nacional de Varsóvia (http://g1.globo.com/mundo/polonia/cidade/varsovia.html). 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/principais-ongs-abandonam-cop-19-um-
dia-antes-do-encerramento.html) 
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Tudo pronto para COP-19 Varsoria e o XII Seminário Internacional de Sustentabilidade em Rondônia 
 
Os encontros sustentáveis deste ano, em Rondônia, têm a chancela da Caixa Econômica Federal e Banco 
da Amazônia, segundo informa o dirigente Hércules Góes. 
 

 
Fonte:  http://www.onortao.com.br/uploads/6283.jpg 

 
Como vem acontecendo nos últimos anos, a direção do Seminário Internacional de Sustentabilidade que 
tem a tutela da mais antiga e sustentável Revista do Brasil, que é a Ecoturismo, repercute antes ou depois 
as conclusões e debates que ocorrem nas chamadas Conferências Partes da Onu. 
 
Este fato vem ocorrendo desde o ano de 2009, quando a Revista Ecoturismo e seus dirigentes que, 
também, comandam o Fórum Internacional de Sustentabilidade da Amazônia e do Litoral Norte Paulista, 
foram nomeados pelo governo brasileiro como delegados oficiais para intervir nos assuntos das mudanças 
climáticas, na qualidade e no posto de observadores como ONGs participantes do Fórum Brasileiro de 
Ongs. 
 
Nesta qualidade tiveram voz ativa em todas as reuniões com ONGs que foram para as delegações 
diplomáticas em Copenhagen, na Dinamarca, na chamada COP-15, das mais relevantes conferências de 
mudanças climáticas, onde a TV Ecoturismo teve relevante papel com os dirigentes mundiais presentes 
àquele evento, entre eles o Presidente Lula, presidente Barack Obama, lideres russos, franceses etc. 
 
Nas outras COPS, que se seguiram a Revista Ecoturismo promotora e dirigente dos Seminários 
Internacionais de Sustentabilidade e Prêmio, sempre compareceu ou delegou seus representantes, entre os 
quais a liderança indígena Almir Surui, que repercutiu os temas de um dos seminários em Cancun no 
México. 
 
No dia 11 de novembro, segunda feira, teve início uma Nova Cop, que durará uma semana, em Varsovia na 
Polônia e desde agora estamos linkados com nossos stakeholders, repórteres e colaboradores em todos os 
principais acontecimentos que se sucedem naquelas plenárias, entre as quais a conferencista professora 
Amyra El Khalili que estará analisando a temática da COP e repercutirá este tema por ocasião do XII 
Seminário Internacional de Sustentabilidade, que ocorrera no próximo dia 25 de novembro, a partir das 8h 
nas dependências do Senac Esplanada, em Porto Velho, capital de Rondônia. 
 
A 19 ª Conferência do clima da ONU, estará abordando temas polêmicos sobre o acordo de redução de 
gases de efeito estufa, redução de emissões de CO2 entre os países e uma decisão final sobre as metas 
que ocorrerá em 2015 por ocasião da COP-21 que ocorrerá em Paris. 
 



Os experts presentes a COP-19 estão já calejados e não querem deixar para a última hora as análises e 
debates para não causar efeito frustrante como ocorreu em 2009 na COP-15 onde a Revista e TV 
Ecoturismo foi uma das principais participantes e protagonistas. 
 
O mundo hoje está órfão de metas abrangentes para limitar a emissão de gases de efeito estufa, já que em 
2012 em Doha, houve uma tímida prorrogação do protocolo de Kioto, que não foi ratificado pelos EUA, 
assim como não tem metas obrigatórias para a China, que são os maiores predadores e as maiores 
economias planetárias. 
 
As emissões de CO2 globalmente tem batidos os recordes mundialmente e a COP-19 por ser uma 
conferencia intermediaria, visando a COP-20 no Peru e mais firme a COP-21 em Paris, colocando em forma 
gente significativa como o embaixador Everton Lucero do Itamaraty , da divisão de Clima monitorando a 
conferencia na Polonia. 
 
Os temas em Varsovia devem avançar para que em 20l5, o mundo tenha metas ambiciosas e plausíveis 
para todos os players mundiais. 
 
Outro participante ativo que é o brasileiro Achim Steiner com dupla cidadania, diretor executivo do PNUMA, 
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, acredita muito no resultado desta cúpula polonesa, 
entendendo que os países ricos estão contribuindo com sua parte para minimizar os fortes efeitos dos 
gases, e temas fortes como o financiamento também devem mexer com os debates. 
 
O Fundo Verde do Clima criado para financiar medidas de mitigação e adaptação as mudanças climáticas 
nos países pobres, vai ter regras mais transparentes, no que toca as formas de financiamento e REDD, que 
é uma compensação financeira pela conservação florestal. 
 
Este Redd foi reconhecido em 2010, mas precisa ser melhor aclarado e o Brasil está sendo acusado de 
retrancar os diálogos por discordar dos modelos de verificação internacional que foram propostos. 
 
Outra temática polêmica é a queda brusca dos preços dos créditos de carbono, fator que deve dificultar as 
negociações, vez que limita as projeções de muitas ações ambientais. 
 
Rondônia e a Amazônia tem um papel preponderante, por ser um bioma muito observado em termos de 
devastação, desmatamento e temática como a concessão de uso de florestas e mesmo os acordos 
indígenas com os operados pela tribo Suruí, em Caçoal, e com apoio da Natura e outros órgãos estarão na 
pauta das discussões. 
 
Pela relevância do momento e pela histórica tradição, o XII Seminário Internacional de Sustentabilidade 
aliado ao XII Premio Ecoturismo e Energias Renováveis, deverá ser dos mais polêmicos dos últimos anos 
no dia 25 de novembro no Senac Esplanada em Porto Velho, capital de Rondônia, diretamente em 
consonância com a COP-19 em Varsóvia, Polônia. 
 
Os encontros sustentáveis deste ano, em Rondônia, têm a chancela da Caixa Econômica Federal e Banco 
da Amazônia, segundo informa o dirigente Hércules Góes, ativista ambiental que preside os eventos e 
participou ativamente da ECO 92, onde firmou a Carta da Terra, na COP-15 e Rio+20. 
 
O PRÊMIO ECOTURISMO E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA  
Os laureados em todos os tempos: 
2002 – ELETRONORTE – PARATUR – FOZ DO IGUAÇU TURISMO – XINGO PARK HOTEL – PROJETO 
TAMAR –PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO – PARAIBA TURISMO – HOTEL ILHA DO MARAJÓ – 
ILHEUS – FERNANDO DE NORONHA – ESTADO DO MATO GROSSO – PROPRIA – AGUAS DE SÃO 
PEDRO – ANGELO BARTOLOTTO – VIAGENS CVC – BACKPACKING BRASIL – FAZBITUR VIAGENS – 
FAZENDA SAN FRANCISCO 
 
2003 – ANA BAEZ (Costa Rica) – ariau amazon tower – Banco da Amazônia – Bonito – Brotas – Caldas 
Novas – Chapada dos Veadeiros – Chapada Diamantina – Vale – CVC – Guilherme Paulus – Doris 
Ruschmann – Fazenda San Francisco – Floresta do Acre – Florianopolis – Forte Principe da Beira – 
Agehcan – Jalapao – Lencois Maranhenses – Mamiraua – Leticia Lula da Silva – Monte Roraima – Parque 
Tumucumaque – Tamar – Serra Capivara – Palmas – Vale do Araguaia – Vasp 70 anos 
 
2004 – ADENAUER GOES – EDGAR WERBLOSKI – EDEMAR CID FERREIRA – GUILHERME PAULUS – 
ORENI BRAGA – JORGE VIANA – ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORE = WALDEZ GOES – 
FAZENDA SAN FRANCISCO – GRUPO MENDES – BAND VALE 



2005 – FUNDAÇAO PALMARES – WAGNER MOURA - CORREIOS – BAHIATURSA – GDF – OTCA – 
PALMAS – MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE DO BRASIL – CANELA – AMAZON SAT – GILBERTO GIL 
– MINISTRO DA CULTURA – AMIR LANDO SENADOR DA REPUBLICA – VALDIR RAUPP SENADOR DA 
REPUBLICA 
 
2006 – OSCAR ARIAS SANCHES, PRESIDENTE DA COSTA RICA – JOSÉ GABRIELLI, PETROBRAS – 
ROGER AGNELLI E VALE – VALDEZ GÓES, GOVERNADOR DO AMAPÁ – PROF. GABRIEL 
RODRIGUES, ANHEMBI MORUMBI – WALFRIDO GUIA, MINISTRO DO TURISMO – FÁBIO LENZA, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – JUIZA DE DIREITO, LUISLINDA VALOIS 
 
2007 – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – ARMANDO MONTEIRO, CNI – FABIO LENZA, CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL – EDUARDO BRAGA, GOVERNADOR DO AMAZONAS – MARINA SILVA, 
SENADORA DO ACRE – PAULO SKAFF, FIESP – RAFAEL RAMIREZ, MINISTRO PETROÓLEO 
VENEZUELA – FERNANDO FONSECA, HOMENAGEM PÓSTUMA ELETRONORTE – NORBERTO, 
ODEBRECHT – FUNDAÇÃO NORBERTO ODEBRECHT 
 
2008 – OSCAR SANCHEZ – COSTA RICA – MOISÉS SOUZA, DEP. ESTADUAL AMAPÁ – JORGE 
AMANAJAS, PRESIDENTE DA ALE AMAPÁ – HUGO CHAVEZ, PRESIDENTE VENEZUELA – CARLOS 
MINC, MINISTRO MEIO AMBIENTE DO BRASIL – XEIQUE NAHYAN  ZAYED, EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS – AL GORE – BARACK OBAMA 
 
2009 – EIKE BATISTA – MR. DAVID JOHN THOMPSOM, PRIMEIRO MINISTRO BARBADOS – 
DEPUTADO EDUARDO VALVERDE, PT/RO – SENADOR EXPEDITO JR – DEPUTADO JOSÉ RIVA, MT – 
RUBENS BORN, ONG VITAE CIVILS – CASSIANO MARQUES, SECRETÁRIO TURISMO ACRE – 
EMBAIXADORA MARIA EDILEUZA FONTENELES REIS – MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 
ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES 
 
2010 – RICARDO YOUNG, INSTITUTO ETHOS – MARIO VARGAS LLOSA, PERU – GUILHERME LEAL, 
NATURA 
 
2011 – GISELE BUNDCHEN, EMBAIXADORA DO MEIO AMBIENTE DA ONU – GRO HARLEM 
BRUDTLAND, NORUÉGA – PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF – NIZAN GUANAES – LUCIANO HUCK – 
LEWIS HAMILTON – JOÃO CAPIBERIBE, SENADOR DO AMAPÁ - FERNANDO E SOROCABA – 
NETINHO DE PAULA – EMBAIXADA DO PERU NO BRASIL 
 
2012 – DILMA ROUSSEFF – JOSÉ MARIA MARIN, CBF – LUIZ ÁLVARO RIBEIRO, SANTOS FUTEBOL 
CLUBE – JUSCELINO AMARAL, CASA CIVIL RONDÔNIA – DIONISIO SHOCKNESS, OPERÁRIO 
PADRÃO EFMM  - AYRS DE BRITTO – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – RONALDO FENÔMENO 
 
Tudo pronto para a entrega em 2013 com a chancela da Caixa e Banco da Amazônia para a outorga do 
Prêmio 2013 para Lula da Silva, Amyra El Khalili, Kléber Mendonça Filho e Carlos Goshn os laureados 
neste Ano Internacional das Águas. 
 
Serviço  
Senac  Esplanada – Porto Velho – Rondônia 
25 de Novembro de 2013 – 8h às 18h 
 
Assessoria de Imprensa  
Informações 
Tel.: (13) 3012-0099 
e-mail: contato@revistaecoturismo.com.br 
www.revistaecoturismo.com.br/seminario2013 
 
Autor:  assessoria 
 
Fonte:  Jornal O Nortão > Notícias(http://www.onortao.com.br/noticias/tudo-pronto-para-cop-19-varsoria-e-o-
xii-seminario-internacional-de-sustentabilidade-em-rondonia,8563.php) 
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COP-19: Divisões entre nações, e dentro da própria sociedade, complicam conferência 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Plenário da COP-19. 

Foto:  Ministério de Meio Ambiente da Polônia 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/cop19nova.jpg 

 
Conferência do Clima das Nações Unidas sendo realizada na Polônia se aproxima do fim e o que 
transparece é que vivemos em um mundo profundamente dividido. 
 
Varsóvia viu nos últimos dias todo o tipo de protestos, alguns pedindo por ações urgentes para reduzir as 
emissões de gases do efeito estufa para evitar as piores consequências das mudanças climáticas, outros 
defendendo o uso do carvão, considerado por muitos poloneses como a maior riqueza de seu país. 
 
Esse ambiente de divisão é provavelmente ainda mais acirrado dentro do plenário onde está sendo 
realizada a décima nona Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (COP-19). 
 
A menos que algo de muito extraordinário aconteça nas próximas horas, o evento, que termina nesta sexta-
feira (22), terá deixado como grande lição apenas a lembrança de que o mundo é regido por muitos 
interesses diferentes, geralmente conflituosos entre si. 
 
O mais recente exemplo dessa divisão foi o aparente colapso das negociações sobre “Perdas e Danos”, que 
chegaram a ser consideradas um dos pontos principais dos debates no começo da COP-19. 
 
A ideia era criar um novo mecanismo de compensação para que nações mais vulneráveis pudessem ter 
acesso rápido a recursos para reconstrução. Um exemplo evidente de quem se beneficiaria dessa 
ferramenta é as Filipinas, que ainda está sofrendo com as consequências do super tufão Haiyan. 
 
No entanto, diante da oposição dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, nesta quarta-feira 
(20), as nações menos desenvolvidas (LDCs) e o G77 + China deixaram a mesa de negociação, alegando 
que estava impossível avançar. 
 
“Esta é uma linha vermelha para nós. Estamos estudando como fortalecer nossa posição, ao ponto de 
abandonarmos as negociações”, afirmou Munjural Khan, porta-voz dos LDCs, ao jornal britânico The 
Guardian. 



A divisão não é somente entre ricos e pobres, mas também entre países desenvolvidos e grandes nações 
emergentes. Trata-se de uma questão recorrente nas COPs: será que Brasil, China e Índia devem mesmo 
receber tratamento diferenciado? 
 
Para os Estados Unidos a resposta é não, e o novo acordo climático global não pode ser como o Protocolo 
de Quioto, que não exige metas de redução de emissões dos emergentes. 
 
“Existem muitos países se esforçando para um acordo à antiga, com uma divisão entre as nações. Assim, 
defendem que os em desenvolvimento estejam em uma parte do acordo e os desenvolvidos, em outra. Para 
nós, essa postura já significa que não começaremos a negociar”, explicou Todd Stern, chefe da delegação 
dos EUA. 
 
Os norte-americanos não se cansam de citar que atualmente a China é a segunda maior economia do 
planeta e o maior emissor de gases do efeito estufa. Assim, é impossível querer classificá-la como uma 
nação que mereceria tratamento especial em um novo acordo climático. 
 
A União Europeia é um pouco mais tolerante, ainda aceitando no novo acordo o conceito de 
“responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, que destaca caber às nações industrializadas há mais 
tempo arcar com os maiores compromissos. No entanto, o bloco também defende que os grandes 
emergentes não podem ficar sem metas de corte de emissões. 
 
O Brasil chegou a propor uma possível alternativa para essa situação, apresentando a proposta de que o 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) ficasse responsável por criar um cálculo das 
emissões históricas de cada país, e que esse dado fosse levado em conta no futuro acordo climático. 
 
Porém, os representantes das nações desenvolvidas rejeitaram essa possibilidade, argumentando que a 
discussão ainda está no plano da política, e não no da ciência. 
 
Por outro lado, para não se ter a ideia de que os emergentes são bonzinhos e os ricos os maus, outras 
linhas das negociações estão travadas por obstrução da China, Índia e Brasil. 
 
As conversas sobre novos padrões para os mercados de carbono, uma medida que facilitaria a 
implementação desses esquemas e a ligação entre eles, pararam logo na primeira semana da COP-19, com 
os emergentes alegando que os países desenvolvidos buscam saídas “baratas” e “não tão confiáveis” para 
reduzir suas emissões. 
 
Também por pressão dos grandes emergentes, estão fracassando as negociações com relação a 
estabelecer regras para as emissões da agricultura. 
 
No último dia 13, a secretária executiva da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, 
Christiana Figueres, disse que “o mundo está pronto” para um acordo climático. Infelizmente, parece não 
estar não. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735756). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-divisoes-entre-nacoes-e-dentro-
da-propria-sociedade-complicam-conferencia/) 
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COP-19: Organizações abandonam Conferência do Clima  
 
por Redação do Greenpeace 
 

 
Faixa no Palácio da Ciência e Cultura, em Varsóvia, de frente para o Estádio Nacional, 
onde acontece a COP-19, dizia: “Salve o Ártico – Libertem nossos ativistas”. 

Foto:  Bogusz Bilewski / Greenpeace 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/COP193.jpg 

 
Em ato simbólico inédito, representantes da sociedade civil deixaram em conjunto o centro de conferência, 
em Varsóvia. 
 
Organizações da sociedade civil de várias partes do mundo, entre elas o Greenpeace, cansaram do 
esvaziamento da 19a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece em Varsóvia, 
Polônia, e abandonaram as negociações na tarde de ontem (21). Em ato simbólico inédito, cerca de 800 
pessoas vestiram camisetas brancas com as frases “Poluidores debatem, nós vamos embora” e “Nós 
voltaremos”, e deixaram em conjunto o Estádio Nacional, onde acontece o evento. 
 
“O governo polonês fez o seu melhor para transformar essas conversas em uma vitrine para a indústria do 
carvão. Junto com o retrocesso adotado pelo Japão, Austrália e Canadá, e da falta de liderança significativa 
de outros países, os governos aqui deram um tapa na cara daqueles que sofrem com os perigosos impactos 
das mudanças climáticas. A União Europeia está sendo algemada pelo governo polonês e seus amigos da 
indústria fóssil. Mas se os países querem entregar um novo tratado com ações e metas verdadeiramente 
concretas, devem retomar já a liderança na agenda climática”, afirmou Kumi Naidoo, diretor-executivo do 
Greenpeace Internacional. 
 

Veja abaixo o vídeo da saída das organizações da CO P-19 
Fonte:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u054-8c_mKw 

 
O ato acontece no momento em que as negociações encontram-se em um impasse. Durante a semana que 
contempla as negociações de “alto nível”, ou seja, quando os chefes de Estado chegam à conferência, 
Japão e Austrália decidem voltar atrás em seus compromissos e se retirar da segunda fase do Protocolo de 
Kyoto. Além disso, na manhã de ontem, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, destituiu o ministro de 
Meio Ambiente, Marcin Korolec, em meio às negociações que ele próprio liderava, dando mais um indício de 
que nada sairá dessa conferência. 
 
A crítica também se estende aos Estados Unidos, que se recusa a participar do processo multilateral da 
ONU, à falta de ambição por parte da União Europeia, à falta de vontade política em assumir mais 
responsabilidade por parte do grupo dos países em desenvolvimento, e também ao financiamento, que 
continua esvaziando o Fundo Verde para o Clima. 



“Acreditamos neste processo. Nós nunca vamos desistir dele, porque as pessoas ao redor do mundo 
precisam desesperadamente de um tratado global que contenha o aumento da temperatura do planeta. Mas 
um novo tratado também deve ser significativo. As negociações em Varsóvia, apesar de ainda não terem 
finalizado, simplesmente não foram boas o suficiente. Mas a sociedade civil estará de volta no próximo ano 
com ainda mais vozes, mais determinação e mais ambição. Esperamos que os governos façam o mesmo”, 
defendeu Naidoo. 
 
Do lado de fora, protesto lembra ativistas do Ártic o 
Enquanto as pessoas se retiravam do centro de conferências, cerca de 20 ativistas protestavam em frente 
ao Palácio da Ciência e Cultura, no centro de Varsóvia, para exigir ações urgentes para libertar aqueles que 
nada mais fizeram do que defender o clima, conhecidos como os 30 ativistas do Ártico. 
 
Uma grande faixa foi pendurada na lateral do Palácio, de frente para o Estádio Nacional, onde acontece a 
COP-19, que dizia: “Salve o Ártico – Libertem nossos ativistas”. “O tufão Haiyan, que assolou as Filipinas, 
lembrou ao mundo que devemos agir sem demora, mas os governos de países como Austrália, Japão, 
Polônia e Canadá estão servindo à indústria do petróleo e do carvão, condenando muitos mais em todo o 
mundo ao sofrimento. As negociações sobre o clima são mantidos reféns por esses lobbies, igualmente aos 
nossos bravos e verdadeiros defensores do clima”, lembrou Kumi Naidoo. 
 
* Publicado originalmente no site Greenpeace(http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Organizacoes-
abandonam-Conferencia-do-Clima/). 
 
Fonte:  Greenpeace/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/organizacoes-abandonam-conferencia-
clima/) 
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COP-19: Conferência chega ao último dia sem expecta tivas e com frustração 
 
por Bruno Toledo, do Observatório do Clima 
 

 
Fotos:  Luka Tomac/Twitter 

Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/ 2013/11/walk-out-cop-19_twitter.jpg  
 
Uma palavra se repete desde meados da semana passada, como se fosse disco riscado tocando nos alto-
falantes do Estádio Nacional: frustração. Esse sentimento não está sequer próximo daquilo que muitos 
sentiram há quatro anos, quando Copenhague jogou um balde de água gelada em negociadores e 
observadores esperançosos. Diferentemente daquela fatídica COP-15, quando muito se esperava e nada 
se conseguiu, Varsóvia em momento algum chegou a animar as pessoas pela possibilidade de resultados 
ambiciosos. Pelo contrário, a COP-19 era uma conferência com poucas expectativas, e essas últimas duas 
semanas conseguiram colocá-la aquém dessas expectativas: o pouco que se esperava de Varsóvia 
dificilmente será entregue pelos negociadores. 
 
O processo de negociação em Varsóvia deixou claro que falta um elemento fundamental para discussões 
multilaterais “civilizadas”, no tradicional padrão ONU: confiança. Países como Canadá, Austrália e Japão 
não tiveram receio algum de amarrar algumas pedras nas pernas dos negociadores em Varsóvia e afundar 
com as discussões de temas sensíveis. O anúncio do governo japonês, que reduziu sua ambição num 
momento em que todos esperavam aumentá-la, é um indicativo de como o processo multilateral de 
negociação está desacreditado. A Austrália veio à Varsóvia decidida a reafirmar a postura intransigente e 
irracional que o seu novo governo adotou domesticamente, ao desmontar todas as políticas nacionais em 
clima. Os países desenvolvidos não quiseram sequer pensar em responsabilidades históricas, não 
trouxeram compromissos de financiamento, e alguns deles estavam decididos a “rediscutir a Convenção” – 
o que daria margem para revisar alguns princípios fundamentais que lhes incomodam desde 1992, e que 
resguardam as nações em desenvolvimento dentro das negociações. A falta de confiança dificulta os 
entendimentos e gera um sentimento de desilusão com o processo político. Essa desilusão fez com a 
sociedade civil presente na COP 19 abandonasse uma conferência já tida como perdida. 
 
A verdade é que em momento algum Varsóvia chegou perto de entregar o pouco que prometia. O problema 
é que esse pouco com toda certeza fará falta no contexto mais amplo das negociações. Ao postergar 
decisões importantes que poderiam ser tomada hoje, a COP-19 joga mais pressão na agenda de 
discussões da COP-20 de Lima (2014) e da COP-21 de Paris (2015). O grande temor dos negociadores e 
da sociedade civil é que a importantíssima Conferência de Paris se transforme numa “Copenhague II: O 
fracasso reloaded”. Como disse o representantes francês nesta manhã, depois da oficialização da França 
como anfitriã da COP-21, se fracassarmos em 2015, descartaremos qualquer possibilidade, mesmo a mais 
surreal, de impedir o aumento da temperatura global acima dos fatídicos 2ºC, o que joga o planeta num 
processo de mudanças climáticas difícil de prever e quase irreversível no longo prazo. 
 

 



Foto:  Agência Jovem de Notícias 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/COP19_opening.jpg 

 
E para que esse fracasso monumental não aconteça, a COP-19 nos reafirma uma lição que o Secretariado 
da Convenção esqueceu no ano passado: o papel central do país anfitrião nas negociações. Essas duas 
semanas mostraram que o engajamento do governo polonês nas discussões sempre foi marginal, tendendo 
a compromissos básicos e mínimos. Já tinha sido assim na Conferência de Doha, no ano passado, quando 
a Polônia bateu o pé para aproveitar seu hot air no segundo período de compromisso do Protocolo de 
Quioto e obstruiu as negociações da época. Neste ano, o país conseguiu organizar uma das piores 
conferências em termos de processo político, confiança e resultados. A COP-19 será marcada como a COP 
do Carvão: a presença de empresas poluidoras no rol de “parceiros da COP”, a realização da Coal & 
Climate Summit em meio à Conferência, a demissão do presidente polonês da COP durante as negociações 
com o motivo de acelerar as operações com gás de xisto na Polônia. Em momento algum o governo 
polonês sinalizou que a COP-19 era um evento estratégico, o que simplesmente reafirma que o tema das 
mudanças climáticas na Polônia está longe de ser uma preocupação do primeiro-ministro Donald Tusk. 
 
Espera-se que Peru e França sejam mais proativos na liderança das negociações, o que, dependendo da 
falta de resultados de Varsóvia, pode não ser suficiente para avançar rumo a um acordo climático global 
amplo e justo. Hoje, os corredores esvaziados, as rodas de conversa pessimistas e os negociadores 
cansados por discussões prolongadas mostram o tamanho do esforço empreendido e perdido em Varsóvia. 
Que isto não nos custe caro demais no futuro. 
 
* Publicado originalmente no site Observatório do Clima(http://www.oc.org.br/index.php/page/50-Direto-da-
COP-19%3A-Confer%C3%AAncia-chega-ao-%C3%BAltimo-dia-sem-expectativas-e-com-
frustra%C3%A7%C3%A3o%0A). 
 
Fonte:  Observatório do Clima/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-conferencia-chega-ao-
ultimo-dia-sem-expectativas-e-com-frustracao/) 
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COP-19 chega a acordo sobre projeto contra desmate em países pobres 
 
Acordo para financiamento de Redd é um avanço na COP do clima. 
Governos terão de criar agências para supervisionar o uso do dinheiro. 
 
da Reuters 
 

 
Participantes da COP-19 em Varsóvia 

Foto:  JANEK SKARZYNSKI/AFP 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/goHPxMPBf41TT5a8Q1vHbXv56n4=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/14/cop.jpg 
 
Negociadores de uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) concordaram nesta sexta-feira (22) 
com normas sobre financiamento de projetos para florestas em nações em desenvolvimento, abrindo caminho 
para investimentos bilionários de governos, órgãos de fomento e empresas privadas em esquemas para deter o 
desmatamento. 
 
O acordo com "base em resultados" para financiamento da Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação de Florestas (Redd) foi um raro avanço nas conversações sobre o clima na COP-19 (Conferência da 
ONU sobre Mudanças Climática) em Varsóvia, onde negociadores estão enfrentado dificuldades para obter algum 
progresso nas discussões sobre cortes de emissões e concessão de ajuda relacionada a mudanças climáticas. 
 
O acordo foi "um outro grande passo à frente", disse o ministro britânico de Energia e Mudança Climática, Ed 
Davey. 
 
Pelas novas regras, o incipiente Fundo Verde para o Clima terá papel fundamental na canalização de recursos 
para projetos a governos, que, por sua vez, terão de criar agências nacionais para supervisionar o uso do dinheiro. 
 
Os fundos irão para os países recebedores quando eles puderem provar ter reduzido emissões de carbono sem 
prejudicar comunidades locais ou a biodiversidade. 
 
Os países também concordaram com normas sobre como medir e verificar os cortes de emissões de projetos 
florestais. 
 
O desmatamento desempenha crescente papel nas negociações sobre o clima porque a perda de florestas 
representa aproximadamente um quinto das emissões de gases do efeito estufa, que os cientistas 
responsabilizam pelo aquecimento global. 
 



O governo norueguês já pagou 1,4 bilhão de dólares em acordos bilaterais com alguns países, como Brasil, 
República Democrática do Congo, Guiana e Indonésia. O Banco Mundial, o Global Environment Facility e um 
crescente numero de empresas do setor privado também lançaram projetos. 
 
Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/cop-19-chega-acordo-sobre-projeto-
contra-desmate-em-paises-pobres.html) 
 



22/11/2013 
 
Na conferência do clima, Recife quer dar exemplo de  como cortar emissões de CO 2 
 
Único município brasileiro na reunião da ONU em Varsóvia, Recife é uma das cidades mais vulneráveis ao 
impacto das mudanças climáticas no mundo. Capital pernambucana investe em sistema de transporte 
público e fluvial. 
 

 
Fonte:  http://www.dw.de/image/0,,16865297_303,00.jpg 

 
Recife precisa convencer seus moradores a deixar o carro em casa e usar o transporte público. Só com 
essa troca de comportamento é que a cidade vai conseguir diminuir suas emissões de dióxido de carbono, 
já que o transporte é a principal fonte de poluição do local, segundo afirma o prefeito Geraldo Julio. 
 
Mais do que uma meta municipal, o corte de emissões faz parte de um compromisso que Recife assumiu 
com a comunidade internacional: ela é uma das oito cidades selecionadas no mundo para integrar o projeto 
Urban-LEDs, financiado pela Comissão Europeia, órgão executivo da UE. O objetivo é promover a transição 
de cidades de países emergentes para um modelo de desenvolvimento urbano com baixas emissões de 
gases poluentes, para amenizar o impacto das mudanças climáticas nesses locais. 
 
A iniciativa levou Geraldo Julio à Conferência do Clima, em Varsóvia: "Recife poderá servir como exemplo 
para outras cidades", disse em entrevista à DW Brasil. Desde 2012, a capital de Pernambuco é membro do 
Iclei, ou Governos Locais pela Sustentabilidade. 
 
A associação internacional de governos locais que assumiram um compromisso com o desenvolvimento 
sustentável escolheu Recife e Fortaleza como cidades-modelo no Brasil para implantar o projeto Urban-
LEDs, que tem apoio da ONU- Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos). 
 
O trabalho em Recife acabou de começar – a capital está fazendo um inventário de emissões de CO2, que 
deve ser finalizado em março de 2014. O próximo passo será criar um plano para cortar a poluição oriunda 
do transporte. Segundo o prefeito Geraldo Julio, a frota da cidade ultrapassa 600 mil veículos, o meio de 
transporte preferido dos 1,5 milhão de habitantes da capital pernambucana. Leia abaixo a íntegra da 
entrevista. 
 
DW Brasil: Por que Recife decidiu se voltar ao tema da sustent abilidade e redução das emissões?  
Geraldo Julio: Recife é uma das vinte cidades mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas no 
mundo, segundo dados do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas). É uma cidade 
litorânea e, com o aumento do nível do mar, a cidade teria uma grande parte do seu território antigida. Foi 
daí que surgiu a preocupação. 



Além disso, a gente tem uma necessidade muito grande de criar no Recife ações inovadoras e diferenciais 
globais. A cidade vive praticamente da prestação de serviço, nós temos um polo tecnológico importante e 
estamos cercados de indústrias multinacionais que se instalaram em Pernambuco nos últimos cinco, dez 
anos. Precisamos estar muito desenvolvidos em termos de prestação de serviços, tecnologia e inovação. 
 
O tema da sustentabilidade é muito ligado à inovação. Nós temos todo o interesse de criar diferenciais 
globais nesse aspecto. Fazendo isso, a gente torna Recife conhecida – e com um tema importante. Isso 
para nós é crucial. 
 
O inventário só vai ficar pronto em março. Mas a ci dade já começou a agir para cortas as emissões 
de CO2? 
Estamos fazendo as ações tradicionais para reduzir as emissões. No transporte público, vamos priorizar a 
mobilidade urbana – o pedestre, sobretudo – e depois o transporte coletivo. A gente está construindo 
corredores de BRT (Bus Rapid Transit) na cidade, junto com o governo do estado, para que Recife tenha 
um transporte público de mais qualidade e para que as pessoas abandonem o transporte individual e 
adotem o coletivo. Isso vai reduzir as emissões. 
 
A partir do próximo ano, vai começar a funcionar na cidade vai ganhar um corredor de transporte a partir da 
navegabilidade do rio Capibaribe. É um transporte bastante eficiente do ponto de vista da redução do 
consumo de energia, já que os barcos terão capacidade de carregar bastante gente. 
 
A ideia é oferecer um transporte mais confortável, com mais qualidade, que a pessoa não precise enfrentar 
o trânsito, para que as pessoas saiam do carro. 
 
Estamos fazendo um trabalho no lixão da cidade, que recebeu os resíduos de Recife durante décadas. Ele 
está desativado, mas continua emitindo resíduos, que estamos tratando. 
 
Os ônibus que irão circular no BRT serã movidos a q ual combustível?  
Serão movidos a diesel. Mas esse é só o primeiro passo. Em seguida, a gente quer implantar ônibus 
movidos a eletricidade. No Brasil, isso é uma grande vantagem, já que temos fontes limpas na geração de 
eletricidade. No primeiro momento, os ônibus serão a diesel, infelizmente. 
 
Quais são os setores que mais poluem a cidade de Re cife?  
A principal fonte é o transporte. Recife é uma cidade territorialmente pequena e a indústria está concentrada 
na região metropolitana, fora de Recife. A cidade só representa um terço dessa região metropolitana. A 
gente sofre uma pressão muito grande dessa região e, por isso, a questão do transporte é muito sofrida e a 
principal fonte de emissão. 
 
A gente não tem indústria dentro de Recife com essa capacidade de geração de emissões. O transporte 
individual é o maior problema. No Brasil, houve um investimento e incentivo muito forte para o transporte 
individual, e todas as metrópoles brasileiras estão carregadas de automóveis e só agora que se iniciam os 
investimentos para o transporte público. 
 
Qual a receptividade da população? As pessoas també m querem esse desenvolvimento 
sustentável?  
É um tema ainda muito distante das pessoas. Precisamos trabalhar muito ainda, convencer o recifense. 
Estamos fazendo campanhas de educação ambiental e trabalhando principalmente o tema dos resíduos 
sólidos. Esse é o ponto de partida. O próximo passo é fazer uma campanha para diminuir as emissões. 
 
Hoje, a principal dificuldade é a educação ambiental. Isso está muito longe de virar um tema que seja visto 
pelas pessoas como um dos causadores da má qualidade de vida nos centros urbanos. Todo centro urbano 
hoje em dia está com uma vida muito carregada, apertada, insustentável. 
 
Acho, inclusive, que a sustentabilidade virou uma pauta global quando alcançou os centros urbanos. 
Porque, antes, quando se falava em sustentabilidade, pensava-se no desmatamento, que é lá longe da 
gente, uma seca lá longe, desertificação longe dos centros urbanos. As pessoas não discutiam isso com 
tanta força. 
 
No Recife, precisamos fazer a população entender qual o papel dela para que a cidade se torne mais 
sustentável. Precisamos mudar o nosso comportamento. 
 
Além do transporte, quais outras áreas precisam de melhorias para que Recife fique mais 
sustentável?  



Temos um problema e uma oportunidade na área dos resíduos sólidos. A gente tem como formar uma 
cadeia muito eficiente, com inclusão social e aumento da reciclagem e reutilização de materiais. Recife 
poderia influenciar toda a região metropolitana na qual está inserida a criar uma cadeia eficiente. Hoje a 
gente só recicla 2% dos resíduos da cidade. É muito pouco. 
 
Além disso, o Recife pode sair na frente de muitas outras cidades na questão da iluminação pública. A 
tecnologia dos LEDs é disponível no mundo, mas ainda não existem cidades que tenham avançado para 
um percentual muito alto de iluminação pública com essas lâmpadas. Nós temos a oportunidade de fazer 
isso. Quem sabe a gente saia na frente. 
 
O senhor está satisfeito com as negociações dessa C onferência do Clima aí em Varsóvia?  
Eu esperava que nessa COP a gente pudesse avançar para um reconhecimento mais forte da importância 
dos governos locais nesse enfrentamento das mudanças climáticas. 
 
Acho que é o governo local que vive com a população as consequências, os impactos das mudanças 
climáticas. E é o governo local que tem capacidade de realizar políticas públicas na questão urbana, ou 
seja, a gente tem condições de pactuar metas ambiciosas com governos locais, monitorar a execução 
dessas metas e entregar resultados mais rapidamente. Com isso, a gente pode gerar bons exemplos que 
sirvam de modelo para outras cidades no mundo inteiro. 
 
Os municípios não vão ter dinheiro e tecnologia suficientes para fazer isso sozinhos. Os organismos 
internacionais e governos nacionais precisam apoiar os municípios para que eles possam realizar essas 
políticas – seja com recursos financeiros, com pesquisa ou com tecnologia. E isso não significa substituir a 
responsabilidade dos governos nacionais pelos locais, mas complementar. 
 
Fonte:  DW > Notícias > Meio Ambiente(http://www.dw.de/na-confer%C3%AAncia-do-clima-recife-quer-dar-
exemplo-de-como-cortar-emiss%C3%B5es-de-co2/a-17245418) 
 



23/11/2013 
 
COP-19 decide que países preparem contribuições par a cortar emissões 
 
Governos querem costurar novo tratado até o primeiro trimestre de 2015. 
Reunião em Varsóvia se estendeu até a tarde deste sábado. 
 
do G1, em São Paulo 
 

 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/Rjn9dd5D2Kfj5yw1qVHmCDCLBac=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/11/09/cop19.jpg 
 
Os países reunidos na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas decidiram na tarde deste sábado (23) 
que devem trabalhar, idealmente, até o primeiro trimestre de 2015 para costurar o novo acordo global que obrigará 
todos os governos a cortar emissões de gases-estufa e, com isso, reduzir os impactos das alterações do clima. 
 
O texto aprovado em Varsóvia, na Polônia, propõe que os governos preparem "contribuições" sobre o que 
pretendem fazer para cortar gases-estufa em vez de "compromissos". Essas contribuições serão integradas ao 
novo acordo global. 
 
A proposta é considerada menos rigorosa, já que o texto apresentado ao longo dos últimos dias foi rejeitado por 
grandes países emergentes como a China e a Índia. 
 
O debate tinha previsão de terminar nesta sexta-feira (22), mas se estendeu pela madrugada de sábado. Parte do 
texto foi aprovado pelos delegados por volta das 17h30, hora local. 



O principal objetivo da conferência da ONU era iniciar o planejamento do novo tratado que vai substituir o 
Protocolo de Kyoto, criado em 1997 para obrigar nações desenvolvidas a reduzir suas emissões em 5,2%, entre 
2008 e 2012, em relação aos níveis de 1990. 
 
Ele terá que ser aprovado na COP-21, que vai acontecer em Paris em 2015. Por conta disso, os delegados 
tentavam colocar no papel ao longo da cúpula polonesa quais seriam os principais temas que o novo acordo 
englobaria. 
 
A conferência de Varsóvia aprovou ainda a criação do mecanismo chamado "loss and damage" (perdas e danos). 
Na prática o instrumento diplomático força países ricos a financiar nações que já sofrem com os efeitos da 
mudança climática. 
 
As delegações aprovaram também, por consenso, desbloquear o debate sobre financiamento a longo prazo das 
medidas contra a mudança climática, proposta apresentada em 2009 na COP-15, em Copenhague. Seu objetivo é 
criar um fundo de US$ 100 bilhões anuais após 2020, dinheiro proveniente das nações desenvolvidas e destinado 
a auxiliar países pobres. 
 
COP conturbada 
De acordo André Nahur, coordenador do programa de Mudanças Climáticas e energia da organização ambiental 
WWF, as decisões tomadas em Varsóvia não são suficientes para cumprir com a meta de frear a elevação da 
temperatura global a 2ºC até 2100. 
 
“Estamos em um contexto de emergência climática, em que é necessária mais do que contribuições dos países. 
São necessárias ações efetivas, ambiciosas e compromissos dos países para tentarmos reduzir o aumento 
contínuo de emissões e eventos extremos que continuam acontecendo com mais frequência”, explicou Nahur ao 
G1, direto de Varsóvia. 
 
A conferência foi marcada por acontecimentos fortes, como a saída voluntária em massa das ONGs presentes, 
além da demissão do então ministro do Meio Ambiente da Polônia, Marcin Korolec, a dois dias do fim da cúpula 
das Nações Unidas. O próprio governo brasileiro reconheceu que o encontro "frustrou" possíveis resultados 
positivos. 
 
O que foi aprovado na COP 19  
• foi reforçado que novo acordo terá que ser aprovado em 2015; 
• governos vão preparar contribuições sobre o que farão para cortar gases-estufa; 
• aprovado mecanismo de perdas e danos, que força ricos a financiar nações que sofrem com o clima; 
• desbloqueio do debate sobre financiamento a longo prazo; 
• normas sobre financiamento de projetos voltados à proteção de florestas em países em desenvolvimento 

(Redd+). 
 
Em entrevista ao G1 esta semana, o secretário nacional da Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade 
ambiental da pasta, Carlos Augusto Klink, disse que o governo polonês teria causado certo  
“desconforto” (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/brasil-esta-frustrado-quanto-bons-resultados-na-cop-
19-diz-secretario.html) ao substituir repentinamente o chefe da pasta ambiental e promover um megaevento 
voltado ao uso do carvão mineral concomitante à conferência do clima – que prega a redução do uso de 
combustíveis fósseis. 
 
Acordo sobre florestas aprovado 
Na sexta-feira, os negociadores concordaram com normas sobre financiamento de projetos voltados à proteção de 
florestas em países em desenvolvimento. As regras integram o mecanismo denominado Redd+ (Redução de 
Emissões por Desmatamento e Degradação). 
 
A ferramenta diplomática abre caminho para investimentos de governos, órgãos de fomento e empresas privadas 
em ações para conter o desmatamento. 
 
Pelas novas regras, o Fundo Verde para o Clima terá papel fundamental na arrecadar recursos a governos, que, 
por sua vez, terão de criar agências nacionais para supervisionar o uso do dinheiro. Os fundos irão para os países 
quando estes puderem provar que reduziram suas emissões de carbono sem prejudicar comunidades locais ou a 
biodiversidade. 
 
Os países também concordaram com normas sobre como medir e verificar os cortes de emissões de projetos 
florestais. O desmatamento desempenha crescente papel nas negociações sobre o clima, porque a perda de 
florestas representa aproximadamente um quinto das emissões de gases do efeito estufa. 



Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/11/paises-reunidos-na-cop-19-aprovam-
acordo-para-frear-mudanca-do-clima.html) 
 



25/11/2013 
 
COP-19 aprova acordo sobre florestas para amenizar fracassos de Varsóvia 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/cop-19-ecod.jpg 

 
Ano após ano o filme se repete. Diante da falta de resultados das Conferências das Partes das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas, os negociadores e chefes de Estado dos países aprovam, aos “45 do 
segundo tempo”, algum acordo para minimizar as pressões da comunidade internacional. 
 
Na conturbada COP-19, em Varsóvia (Polônia), o tratado diz respeito a normas sobre financiamento de 
projetos para florestas em nações em desenvolvimento, abrindo caminho para investimentos multibilionários 
de governos, órgãos de fomento e empresas privadas em esquemas para deter o desmatamento. 
 
O acordo com “base em resultados” para financiamento da Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação de Florestas (REDD) foi um raro avanço nas conversações sobre o clima em Varsóvia, onde 
negociadores enfrentaram dificuldades para obter algum progresso nas discussões sobre cortes de 
emissões e concessão de ajuda relacionada às mudanças climáticas. O acordo foi “um outro grande passo 
à frente”, destacou a Reuters o ministro britânico de Energia e Mudança Climática, Ed Davey. 
 
Pelas novas regras, o incipiente Fundo Verde para o Clima terá papel fundamental na canalização de 
recursos para projetos a governos, que, por sua vez, terão de criar agências nacionais para supervisionar o 
uso do dinheiro. 
 
Destinação dos fundos  
Os fundos irão para os países recebedores quando eles puderem provar ter reduzido emissões de carbono 
sem prejudicar comunidades locais ou a biodiversidade. Os negociadores também concordaram com 
normas sobre como medir e verificar os cortes de emissões de projetos florestais. 
 
O desmatamento desempenha crescente papel nas negociações sobre o clima porque a perda de florestas 
representa aproximadamente um quinto das emissões de gases do efeito estufa, que os cientistas 
responsabilizam pelo aquecimento global. 
 
O governo norueguês já pagou 1,4 bilhão de dólares em acordos bilaterais com alguns países, como Brasil, 
República Democrática do Congo, Guiana e Indonésia. O Banco Mundial, o Global Environment Facility e 
um crescente numero de empresas do setor privado também lançaram projetos. 
 
A COP-19, que ficou marcada pelo boicote das organizações não governamentais ao última dia de evento, 
terminou na sexta-feira, 22 de novembro, na capital da Polônia. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/novembro/cop-19-
aprova-acordo-sobre-florestas-para-amenizar?tag=clima) 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-aprova-acordo-sobre-florestas-para-
amenizar-fracassos-de-varsovia/) 
 



25/11/2013 
 
COP-19: Empregos verdes para juventude 
 
por Agência Jovem de Notícias* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/empregos.jpg 

 
Varsóvia, Polônia  – Durante o sétimo dia das negociações na COP-19, a International Trade Union 
Confederetion (ITUC) traçou um interessante paralelo entre o crescimento dos problemas climáticos e o 
aumento do desemprego na juventude, discutindo maneiras possíveis para solucionar ambos problemas, 
criando empregos que colaborem com soluções para as mudanças climáticas. 
 
Não é de hoje que os índices de desemprego preocupam governos e sociedade civil, porém nos últimos 
anos o crescimento das taxas entre os jovens tornaram-se alarmantes. Em países da Europa como Grécia e 
Espanha os índices ultrapassam a casa dos 50. Nos Estados Unidos ou Brasil a situação não é menos 
preocupante, mesmo quando há empregos, estes não correspondem às expectativas, muitas vezes são em 
áreas diferentes daquelas em que os jovens estudaram ou, quando conseguem em sua profissão, os 
salários são baixíssimos. 
 
Frente este problema a Comissão Europeia criou o Garantia para Juventude. Por meio deste programa, 
todos os jovens, com menos de 25 anos, podem receber propostas de emprego em um prazo de 4 meses 
após saírem da universidade. Mas para que funcione é necessário que financiamentos sejam 
providenciados. Aliás, fica evidente que financiamento foi a grande questão desta COP, independente do 
assunto em pauta. 
 
Algumas soluções locais foram apresentadas: em países como Itália e Bélgica comunidades locais têm 
incentivado o “trabalho verde”, mas o grande foco estava nas profissões ligadas à educação, onde estes 
jovens poderiam trabalhar como educadores ambientais em escolas e projetos. Esta linha de pensamento já 
havia sido apresentada na seção promovida pelo UNICEF chamada Youth working with children towards a 
sustainable future. 
 
Nosso sistema econômico e nossa maneira de viver causaram as mudanças climáticas, a grande maioria 
dos empregos está diretamente ligada a essa situação. Neste sentido fica evidente que a forma de trabalho 
precisa ser repensada, como de fato vem acontecendo. Empregos que promovam um novo modo de vida 
sustentável precisam ser criados e integrados ao sistema, reinventado a vida em sociedade, e serão estes 
que garantirão a empregabilidade para a juventude de hoje e das próximas gerações. 
 
* Giulia Carlini e Daniele Savietto são repórteres da Agência Jovem de Notícias, projeto encabeçado pela 
ONG Viração Educomunicação. 
 
Fonte:  Agência Jovem de Notícias/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-empregos-verdes-
para-juventude/) 
 



25/11/2013 
 
Conferência do Clima termina com resultados duvidos os 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Foto:  Portal oficial da COP 19 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/cop1945ss.jpg 
 
Os avanços no REDD, o estabelecimento do Mecanismo de Varsóvia e a decisão de os países terem que 
apresentar metas de emissão até 2015 não são suficientes para tirar a imagem de fracasso da COP-19 
 
Um episódio bem no final da 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 19 – UNFCCC) ilustra perfeitamente por que essas 
negociações internacionais são tão difíceis e frustrantes. 
 
Já era tarde de sábado (23) – a COP-19 estava prevista para acabar no dia 22 – e os países ainda 
discutiam o texto sobre “Perdas e Danos”, em especial o estabelecimento do Mecanismo de Varsóvia, que 
visa disponibilizar recursos para as nações impactadas pelas mudanças climáticas. 
 
O ponto de discussão era a palavra “under” (sob), que indicava que o novo mecanismo deveria ficar sob a 
Estrutura de Adaptação de Cancún. Ou seja, uma ferramenta que tem como objetivo ressarcir localidades 
que tiveram prejuízos com eventos climáticos extremos, por exemplo, estava sendo considerada uma ação 
de adaptação. Isso não faz o menor sentido, uma vez que adaptação é uma prevenção e deve ser feita 
antes de qualquer chance de prejuízo. 
 
Assim, nações em desenvolvimento queriam que essa parte do texto fosse alterada. Mas boa parte dos 
países mais ricos não. E por que não queriam mudar? Porque muitos deles já têm recursos destinados para 
a Estrutura de Adaptação, e preferem apenas realocá-los para o novo mecanismo a se comprometerem 
com outros financiamentos. 
 
Depois de quase uma hora de discussão, prevaleceu a vontade dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e 
Japão, e o “under” permaneceu. Tudo o que as nações em desenvolvimento conseguiram foi a promessa de 
que esse texto será revisto em 2016. 
 
Esse exemplo de como funciona as negociações, brigando por cada palavra, cada vírgula, demonstra a falta 
de confiança entre as delegações e representa por que toda a COP acaba sendo um processo lento e 
penoso. 
 
A COP 19 foi tão devagar e sem perspectivas que as organizações da sociedade civil que acompanhavam o 
evento decidiram abandoná-lo antes do fim, como uma forma de protesto. 
 
“A COP-19 foi uma farsa. Era para ser sobre o aumento dos cortes das emissões, mas o que vimos foi o 
oposto – o Japão diminuiu sua meta, a Austrália desistiu de suas políticas climáticas e o Brasil apresentou 
aumento de 28% no desmatamento. Além disso, os países ricos falharam, não cumpriram suas promessas 
de disponibilizar financiamento climático de longo prazo”, afirmou Kumi Naidoo, diretor executivo do 
Greenpeace. 
 
“Avanços”  



No entanto, é preciso reconhecer que alguns fatos novos acabaram surgindo na COP 19, apesar de ainda 
existirem muitas dúvidas sobre seus reais benefícios. 
 
O já mencionado Mecanismo de Varsóvia é um deles. Porém, a ferramenta decepciona não apenas por ser 
classificada como de adaptação, mas também porque o texto final não traz obrigações para contribuições. 
(Publicaremos uma reportagem à parte sobre esse assunto em breve). 
 
A Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação de Florestas (REDD) talvez tenha sido o 
assunto com mais progresso na COP-19. Foram criadas novas formas de financiamento, assim como regras 
de monitoramento e verificação(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/redd_/noticia=735791). 
 
Com relação às metas de redução de emissões, ficou acertado que todos os países deverão apresentar as 
suas até o primeiro semestre de 2015. Assim, a COP-21, em Paris, contará com essas informações para 
estabelecer o novo acordo climático global. 
 
Outro ponto positivo foi o aumento da capitalização do Fundo de Adaptação. Países europeus doaram mais 
US$ 72,5 milhões, e agora a ferramenta conta com US$ 157 milhões que serão destinados para programas 
e projetos de adaptação climática. 
 
“Tivemos progressos essenciais. Mas precisamos deixar claro que estamos vendo cada vez mais eventos 
climáticos extremos, e os pobres e vulneráveis estão pagando o preço”, disse Christiana Figueres, 
secretária-executiva da UNFCCC. 
 
Os representantes dos Estados Unidos e da China concordam que foram feitos progressos, mas não o 
suficiente. 
 
“O novo texto é, em nosso julgamento, melhor que o antigo. Ainda não resolve todas as questões e poderia 
ter uma linguagem mais forte, mas é um passo à frente”, disse Todd Stern. 
 
“Existem muitos pontos com os quais não estamos satisfeitos, mas que podemos aceitar. Olhando 
superficialmente, parece que assuntos como ‘Perdas e Danos’, financiamento e o caminho para o acordo de 
2015 estão resolvidos, mas na verdade não estão. No fim, todos os países em desenvolvimento saíram 
desapontados”, declarou Xie Zhenhua. 
 
A Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) lembrou que a COP-19 começou sob a pressão do 
super tufão Haiyan, que assolou as Filipinas, e que nem assim conseguiu avançar de forma significativa. 
 
“A ciência, as tempestades e o sofrimento estão gritando por ações urgentes. Apesar de ser tarde para as 
comunidades devastadas nas Filipinas, podemos evitar que essas tragédias aconteçam no futuro se 
agirmos agora”, afirmou Marlene Moses, embaixadora da AOSIS. 
 
No fim, a COP-19 se destaca na história das conferências do clima como sendo aquela em que a vontade 
política mais ficou distante das evidências científicas e dos apelos das nações mais vulneráveis. 
 
“Poucos países podem deixar Varsóvia de cabeça erguida. Testemunhamos uma corrida para o fundo do 
poço nessa negociação e são os pobres do planeta que perderam mais”, concluiu Winnie Byanyima, diretor 
da Oxfam. 
 
Veja aqui(http://unfccc.int/2860.php) os documentos finais da COP-19 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735786). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/conferencia-clima-termina-com-
resultados-duvidosos/) 
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Lições de Varsóvia 
 
por Redação do Vitae Civilis 
 

 
Foto:  http://www.shutterstock.com/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/shutterstock_planetaterra.jpg 
 
Diz-se que se há alguém em quem colocar a culpa, então não há problema. Sob este aspecto, a COP-19, 
que se encerrou na noite de sábado, 23 de novembro (24 horas depois do prazo oficial), foi bem sucedida: 
todos os países tem algum outro a quem culpar. 
 
Os países em desenvolvimento podem manter sua versão de que as nações desenvolvidas não querem 
colocar dinheiro na mesa. Pura verdade: o que a COP-19 entregou foram apenas US$ 100 milhões para 
adaptação e as regras para REDD – que, junto com a aprovação do mecanismo de Perdas e Danos, são as 
únicas boas notícias da conferência. Sobre os US$ 100 bilhões ao ano até 2020, prometidos em 
Copenhague, nada se avançou. 
 
Os países desenvolvidos, por sua vez, poderão justificar a seus cidadãos que a conferência não avançou 
por causa das nações em desenvolvimento, que hesitam diante da perspectiva de assumir compromissos e 
metas obrigatórias de redução nas emissões. 
 
E todos, desenvolvidos e em desenvolvimento, ocidentais e orientais, norte e sul, poderão apontar o dedo 
para a Polônia, que vexatoriamente conduziu a COP-19 para o fracasso. Do ostensivo lobby de grandes 
poluidores à tentativa de aproximação com a indústria do carvão, passando pela constrangedora demissão 
do presidente da conferência de seu cargo no ministério de meio ambiente, a Polônia fez de tudo para que 
estas duas semanas de negociação resultassem em pouco, muito pouco. 
 
Considerando-se que a COP-19 falhou também na missão de entregar um plano claro de trabalho para os 
próximos anos e que os documentos que embasarão as futuras negociações estão recheados de termos 
vagos, será preciso um esforço enorme das próximas presidências – Peru, em 2014, e França, em 2015. 
Talvez então a Polônia possa servir de exemplo e inspiração. Exemplo do que evitar na organização e 
condução das negociações. Mas inspiração na capacidade de resistência e de superação deste povo. 
Reerguida das cinzas a partir de seus escombros, Varsóvia hoje integra a lista da UNESCO de Patrimônios 
da Humanidade. É a esse esforço e senso de urgência que precisaremos recorrer para reconstruir das 
cinzas e da fuligem do carvão um processo multilateral que efetivamente atenda às necessidades dos 
cidadãos deste planeta. 
 
* Publicado originalmente no site Vitae Civilis(http://www.vitaecivilis.org.br/index.php/midia/noticias/569-
licoes-de-varsovia). 
 
Fonte:  Vitae Civilis/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/licoes-de-varsovia/) 
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Secretário-geral da ONU elogia acordo sobre mudança  climática na Polônia 
 
Por CBN Foz 

 
As mudanças climáticas são cada vez mais a causa de deslocamentos de populações na África, onde algumas áreas 

têm sido devastadas pela seca. Foto: ACNUR/B. Bannon 
Fonte:  http://www.cbnfoz.com.br/images/news/onuradiobrasil/40ed4b20ea4d8a2fb012ff7fa9c815e5.jpg  

 
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, expressou satisfação pelo acordo a que chegaram mais de 195 
partes representadas nas conversações sobre as mudanças climáticas das Nações Unidas. O encontro, 
também conhecido como Conferência das Partes ou COP-19, ocorreu durante duas semanas na capital da 
Polônia, Varsóvia. 
 
Ban elogiou as decisões alcançadas pelas partes uma vez que “intensificaram as ações imediatas na luta 
contra as alterações climáticas”, o que segundo o chefe da ONU representa um importante passo rumo a 
um acordo universal. 
 
O objetivo das conversações em Varsóvia era lançar as bases para a adoção de um tratado para as 
alterações climáticas que reduza as emissões de gases de efeito estufa. A meta para a concretização do 
tratado é 2015, sendo que este deve entrar em vigor até 2020. 
 
O secretário-geral afirmou que as partes representadas também demonstraram vontade de fazer 
contribuições para um acordo do clima que vá além da sua concretização em 2015. 
 
No entanto, Ban advertiu que “muito mais precisa de ser feito durante os dois próximos anos para se 
alcançar o ambicioso acordo que é necessário para manter o crescimento da temperatura global abaixo dos 
2ºC”. Pela primeira vez, participaram das conversações representantes do setor privado. 
 
Fonte: ONU 
 
Fonte:  http://www.cbnfoz.com.br/editorial/mundo/25112013-49062-secretario-geral-da-onu-elogia-acordo-
sobre-mudanca-climatica-na-polonia  
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Apenas 90 empresas causaram dois terços das emissõe s globais 

Elas foram responsáveis por nada menos do que 63% das emissões de gases efeito estufa que tiveram 
origem em atividades humanas entre 1751 e 2010, indica estudo 

 
Vanessa Barbosa, de  
 

 
Emissões: estudo busca responsabilizar produtores de carbono individuais, ao invés de governos 

Fonte:  http://exame0.abrilm.com.br/assets/images/2013/4/171408/size_590_emissoes-2.jpg?1366381857 
 

São Paulo - Apenas 90 empresas são responsáveis por quase dois terços de todas as emissões  globais 
causadas pelo homem durante a era industrial, de acordo com pesquisa do Instituto de Responsabilidade 
Climática, entidade especializada em mudanças no clima . A maior parte das empresas listadas é da 
indústria de petróleo  e gás, de carvão  e do setor de cimento. 
 
Em muitos casos, as empresas multinacionais têm extraído mais do que a maioria dos países. Entidades 
pertencentes a investidores responderam pela emissão de 315 gigatoneladas de dióxido de carbono 
equivalente, enquanto as empresas estatais produziram 288 gigatoneladas, mostra o estudo publicado no 
periódico científico Climatic Change. 
 
As 10 empresas responsáveis pela extração da maior quantidade de combustíveis fósseis que foram 
queimados ao longo dos últimos 150 anos são: ChevronTexaco, ExxonMobil, Saudi Aramco, BP, Gazprom, 
a Shell, a National Iranian Oil Company, a Pemex, ConocoPhillips e Petróleos da Venezuela. 
 
Na lista aparecem 50 empresas de propriedade de investidores, 31 empresas estatais, e nove indústrias 
gerenciadas por governo na antiga União Soviética, China e outros países. 



Especialistas em mudanças climáticas que partiparam do estudo dizem que o conjunto de dados foi o 
esforço mais ambicioso já feito para responsabilizar os produtores de carbono individuais, ao invés de 
governos. 
 
Nas duas últimas semanas, os líderes reunidos em Varsóvia para as negociações climáticas da ONU 
entraram repetidamente em confronto nas discussões sobre quem é responsável e deve pagar a conta da 
crise climática – se seriam os emissores históricos, como a América do Norte e Europa ou as economias 
emergentes, como Índia e China. 
 
 
Fonte:  http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/apenas-90-empresas-causaram-dois-
tercos-das-emissoes-globais  
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Conferência de Varsóvia chega ao fim com avanços ru mo ao acordo global sobre clima  
 
Por  CBN Foz  
 

 
Além dos conflitos, um dos motivos do deslocamento forçado de milhares de pessoas em Jowhar, Somália, são as 

enchentes. Foto: ONU/Tobin Jones  
Fonte:  http://www.cbnfoz.com.br/images/news/onuradiobrasil/59e2285e80ca5fab43e0603103e6afc9.jpg  

 
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 19), na Polônia, foi encerrada no 
sábado (23) com avanços na direção ao acordo global sobre clima em 2015 e outras decisões importantes 
para a redução de emissões de gases do efeito estufa no desmatamento. 
 
“Varsóvia definiu o caminho para que governos possam trabalhar na versão preliminar de um novo acordo 
global a tempo da próxima Conferência, no Peru, no ano que vem. Este é uma etapa essencial para chegar 
ao acordo final em Paris, em 2015”, afirmou o presidente da COP 19, Marcin Korolec. 
 
No contexto de 2015, as nações concordaram em iniciar ou intensificar a preparação das contribuições 
nacionais para o acordo, que deverá entrar em vigor em 2020. Os planos que estiverem prontos serão 
apresentados até o primeiro trimestre de 2015, antes da COP de Paris. Também se chegou ao consenso de 
que os países intensificarão o trabalho para reduzir a lacuna de emissões até 2020. 
 
A conferência também decidiu pela criação de mecanismo que ofereça proteção maior para as populações 
mais vulneráveis às mudanças climáticas. O Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos 
começará a ser construído no ano que vem. 
 
“Vimos um progresso essencial. Mas reforço que estamos testemunhando eventos climáticos extremos com 
uma frequência cada vez maior, e os mais pobres e vulneráveis pagam o preço. Agora os governos, em 
especial dos países desenvolvidos, têm que fazer seu dever de casa para colocar seus planos em prática a 
tempo da conferência de Paris”, lembrou a secretaria executiva da Convenção Quadro da ONU para 
Mudanças Climáticas (UNFCCC), Christiana Figueres. 
 
Fonte: ONU 
 
Fonte:  http://www.cbnfoz.com.br/editorial/mundo/25112013-49132-conferencia-de-varsovia-chega-ao-fim-
com-avancos-rumo-ao-acordo-global-sobre-clima  
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China lança dois novos mercados de carbono 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/emissoes.jpg 

 
Em mais um avanço para constituir o esquema nacional de emissões chinês, as cidades de Xangai e 
Pequim inauguram seus mercados piloto nesta semana. 
 
Os primeiros créditos de carbono da cidade de Xangai foram negociados nesta terça-feira (26) através da 
Shanghai Environment and Energy Exchange. Foram vendidas 9,5 mil permissões (as Shanghai Emissions 
Allowances – SHEAs) a um valor de 27 yuan a unidade (US$ 4,43). 
 
Entre os compradores estão China Petroleum & Chemical Corp., Huaneng Power International Inc. e 
Shenergy Co. 
 
Já a capital Pequim deve começar a negociar seus créditos na próxima quinta-feira (28). 
 
As duas novas iniciativas se juntam ao mercado de Shenzhen, em funcionamento desde junho. A intenção 
da China é lançar outros quatro esquemas e, a partir de 2015, começar a uni-los em um grande mercado 
nacional. 
 
“Os esquemas piloto de carbono não apenas ajudarão a China a cortar emissões, como acelerarão a 
modernização do parque industrial do nosso país”, afirmou Xie Zhenhua, principal negociador chinês 
durante a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-19). 
 
Os mercados chineses funcionam de forma semelhante ao Esquema Europeu de Comércio de Emissões 
(EU ETS). As empresas receberam uma quota de permissões de emissões referente ao limite fixado pelo 
governo para cada setor industrial. Assim, as que reduzirem suas emissões podem vender seus créditos 
para aquelas que não conseguirem cumprir suas metas. 
 
Além disso, serão disponibilizadas permissões no mercado, como as que foram vendidas nesta terça-feira, 
para empresas que já saibam que ultrapassarão seu limite de emissões e que desejam desde já contar com 
os créditos. 
 
De acordo com a Bloomberg New Energy Finance, o esquema de Xangai deve cobrir 130 milhões de 
toneladas em emissões e 200 empresas. 
 
Somando os sete esquemas, o total subiria para até um bilhão de toneladas em emissões, o que significa 
que o mercado nacional chinês será o segundo maior do planeta em volume, ficando atrás apenas do 
europeu. 
 
Apesar de serem voluntários, os esquemas devem contar com a participação de todas as empresas 
convidadas pelo governo. 
 
No caso de Xangai, existe uma multa de até 100 mil yuan por dia (US$ 16,411), caso as companhias 
participantes não cumpram suas metas. 



“É definitivamente um passo na direção certa, mas há preocupações com relação à atividade – já que esses 
esquemas piloto são uma experiência de aprendizagem”, afirmou Shawn He, advogado ligado às causas 
climáticas, em entrevista à Reuters. 
 
A China é atualmente a maior emissora de gases do efeito estufa do planeta, com 9628 MtCO2, e enfrenta 
graves problemas de poluição. Assim, o país vive com pressões internas e externas para que adote 
medidas para lidar com essa questão. 
 
O objetivo atual do governo é cortar as emissões de CO2 por unidade do Produto Interno Bruto entre 40% e 
45% até 2020. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias/noticia=735797). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/china-lanca-dois-novos-mercados-de-
carbono/) 
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Um inesperado avanço climático para o Sul 
 
por Stephen Leahy, da IPS 
 

 
Delegados da COP-19 discutindo o problema de perdas e danos. 

Foto:  Cortesia da ENB. 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/delegados.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 26/11/2013  – As negociações para se chegar a um tratado internacional contra a 
mudança climática, que vinham mal encaminhadas nas últimas semanas, deram uma vitória inesperada ao 
Sul em desenvolvimento: haverá um mecanismo para financiar danos e perdas dos desastres atribuíveis ao 
aquecimento nos países pobres. 
 
Os grupos do Norte industrializado e do Sul em desenvolvimento – liderados, respectivamente, por Todd 
Stern, dos Estados Unidos, e Sai Navoti, de Fiji – precisaram de duas semanas e 36 horas de negociações 
para chegarem a este ponto, no dia 23, em Varsóvia, por ocasião da 19ª Conferência das Partes (COP 19) 
da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática. 
 
Os países do Sul, com 80% da população mundial, conseguiram selar a criação do instrumento de danos e 
perdas como um terceiro pilar do tratado que deverá ser adotado em 2015, junto com a mitigação (redução 
da contaminação que aquece a atmosfera) e adaptação aos impactos da mudança climática. Os efeitos do 
tufão Haiyan – que passou pelas Filipinas dias antes da abertura, no dia 11 deste mês, da COP-19 – 
ilustrou com juros a realidade dos danos e das perdas provocados pela mudança climática. 
 
Ainda há muito por definir. Os impactos climáticos geram tanto perdas econômicas quanto extraeconômicas, 
incluindo o crescente fenômeno dos refugiados, das pessoas que são obrigadas a mudar porque as novas 
condições já não permitem que sobrevivam em seus países de origem. “Essa decisão de Varsóvia sobre 
perdas e danos é um grande avanço”, disse à IPS o pesquisador bengali Saleemul Huq, do Instituto 
Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, da Grã-Bretanha. Contudo, “ainda resta um longo 
caminho para se alcançar um tratado climático efetivo”, ressaltou. 
 
Os resultados da COP-19 são mistos, afirmou Alden Meyer, diretor de estratégia e política da União de 
Cientistas Preocupados, que participou de quase todas as negociações sobre o clima nos últimos 19 anos. 
O avanço sobre “perdas e danos é grande, mas temos apenas o mínimo, temos que seguir adiante”, 
destacou à IPS. 
 
As negociações da Organização das Nações Unidas conhecidas como COP (Conferência das Partes) 
fazem parte de um processo complexo e carregado de siglas para chegar a um novo tratado sobre o clima, 
para que o aquecimento global não passe dos dois graus neste século, e para ajudar os países mais pobres 
a sobreviverem às consequências. 



Em 2009, nas pouco exitosas negociações de Copenhague, os países ricos chegaram a um acordo que, 
nos fatos, equivalia a dizer aos pobres o seguinte: “Daremos a vocês milhares de milhões de dólares para a 
adaptação, com um aumento gradual de até US$ 100 bilhões em 2020. Em troca, nossa mitigação 
consistirá em pequenas reduções de dióxido de carbono (CO2) em lugar dos grandes cortes que 
deveríamos realizar”. 
 
Uma parte desse dinheiro para a adaptação dos países pobres fluiu durante os três primeiros anos, mas em 
grande parte já terminou. Supunha-se que, em Varsóvia, a COP-19 estaria dedicada às finanças para que 
apareça o dinheiro prometido, mas isso não aconteceu. Alemanha, Suíça e outros países europeus se 
comprometeram a entregar US$ 110 milhões ao Fundo Verde para o Clima. 
 
As nações em desenvolvimento procuravam uma garantia de que receberiam US$ 70 bilhões até 2016, mas 
se depararam com o bloqueio de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, entre outros países. “Os 
governos ricos se negaram a reconhecer a responsabilidade legal e moral que têm de proporcionar o 
financiamento climático internacional”, afirmou Lidy Nacpil, diretora da Jubilee South, uma organização 
contrária ao pagamento da dívida externa dos países do Sul em desenvolvimento. 
 
O pilar da mitigação é ainda mais instável. O Japão afirmou que não pode cumprir com a redução prometida 
de suas emissões de gases-estufa e adotou um objetivo extremamente baixo. Canadá e Austrália fizeram 
caso omisso de seus compromissos de redução e estão aumentando sua contaminação. Pouco mais da 
metade das emissões anuais de CO2 vêm do Sul. Em Varsóvia, os grandes emissores, como China e Índia, 
se negaram a assumir objetivos de redução específicos. Por outro lado, acordaram fazer “aportes”. 
 
A definição das quantidades e dos prazos de redução concretos foi adiada para uma reunião convocada 
especialmente para o dia 23 de setembro de 2014, em Nova York. “Precisamos que essas promessas se 
transformem em medidas reais para mantermos abaixo de dois graus o aumento da temperatura, acordado 
internacionalmente”, disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. 
 
No contexto da iniciativa Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação das Florestas (REDD) foi 
acordado proporcionar uma compensação aos países que perdem renda por não explorarem suas florestas. 
O desmatamento e a conversão de florestas em terras de cultivo contribuem com aproximadamente 10% 
das emissões totais de CO2 de origem humana. 
 
“Agora temos um sistema para colocar em prática a REDD e reduzir as emissões”, disse Victoria Tauli 
Corpuz, representante indígena das Filipinas. A REDD é um pacote que inclui verificação, supervisão e 
garantias para as comunidades locais. Os países deverão implantar estes três elementos para terem acesso 
ao financiamento, seja por meio do Fundo Verde para o Clima ou dos mercados de carbono, explicou 
Corpuz à IPS. “Com sorte, injetará uma grande quantidade de dinheiro nas comunidades locais e se 
reduzirá o desmatamento”, pontuou. 
 
Respeitar os direitos territoriais das comunidades locais para favorecer o cuidado das florestas é crucial 
para que a REDD funcione e beneficie os habitantes e não as grandes empresas ou os governos. As 
emissões procedentes do desmatamento diminuem lentamente. Porém, a grande maioria de CO2 provém 
da queima de combustíveis fósseis, especialmente do carvão, e continua aumentando. Essas emissões 
esquentarão o planeta durante séculos e, no entanto, os governos gastam mais de US$ 500 bilhões para 
subvencionar as indústrias que as geram, destacou Kumi Naidoo, diretor-executivo da organização 
Greenpeace International. 
 
“As corporações sequestraram a democracia”, afirmou Naidoo à IPS. “Enquanto ativistas e manifestantes 
são presos, os verdadeiros vândalos são os presidentes das empresas de combustíveis fósseis”. O único 
caminho que resta é a desobediência civil, e 2014 será o ano do ativismo climático, acrescentou. “Agora é o 
momento de colocarmos nossas vidas em jogo e enfrentar penas de prisão”, ressaltou Naidoo. 
 
Mais de 800 representantes da sociedade civil deram o primeiro passo em Varsóvia, quando abandonaram 
as negociações em seu penúltimo dia, “em protesto contra os países industrializados que colocam em 
perigo a ação climática internacional”, declararam. Enquanto o processo diplomático avança a passo de 
tartaruga, os cientistas mostram crescente alarme pela evidência de que a mudança climática está 
ocorrendo mais rapidamente e com maiores repercussões do que o projetado. 
 
Para não perder as possibilidades de manter o aumento da temperatura abaixo dos dois graus, os países 
ricos devem reduzir suas emissões de CO2 em 10% ao ano a partir de 2014, assegurou Kevin Anderson, do 
Centro Tyndall para a Pesquisa da Mudança Climática, na Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha. 
“Ainda podemos chegar a deter o aumento em dois graus, mas não da forma como vamos”, alertou 



Anderson por ocasião da COP-19. Seu questionamento foi sobre o porquê de os negociadores não 
assumirem a realidade de que é demasiado tarde para mudanças graduais. “Me assombra não haver uma 
sensação de urgência aqui”, opinou Tyndall à IPS. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/um-inesperado-avanco-
climatico-para-o-sul/) 
 



28/11/2013 
 
O marasmo de sempre. Com uma novidade 
 
por Reinaldo Canto* 
 

 
Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/desmatamento.jpg 

 
Os avanços foram poucos, mas o estabelecimento de regras para o REDD+ é um alento para as nossas 
sofridas florestas 
 
O compasso se manteve coerente com as últimas Conferências do Clima realizadas anualmente. Duas 
semanas de discussões, todos os representantes de países muito preocupados com as óbvias e ululantes 
mudanças climáticas cada vez mais evidentes e perigosas e ao mesmo tempo um tal de simplesmente dizer 
que “não é comigo” e “vamos deixar como está para ver como é que fica”. Uma total falta de compromissos 
e posicionamentos vacilantes em relação ao estabelecimento de ações que faça frente ao temido 
aquecimento global. 
 
Não bastaram os novos dados apresentados recentemente pelos cientistas do IPCC (sigla em inglês para 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) dando conta do agravamento das condições 
climáticas e a inédita força do tufão Haiyan que dias antes havia arrasado as Filipinas. A insensibilidade 
imperou até o final da COP-19 em Varsóvia, na Polônia encerrada no final de semana, aliás, como já vem 
ocorrendo até com certa insistência nos últimos anos. 
 
As ONGs (organizações não governamentais), entre elas as internacionais Greenpeace, WWF e Oxfam, 
além da brasileira Vitae Civilis até perderam a paciência e no penúltimo dia abandonaram a conferência, 
“para aproveitar melhor seu tempo”, conforme explicitado em comunicado conjunto. 
 
Mas eis que no apagar das luzes, ao menos uma notícia contribuiu para algo de novo a anunciar, antes que 
fosse decretado o fracasso total da conferência. Os participantes chegaram a um acordo quanto ao 
estabelecimento de regras para o financiamento do REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação), um programa que visa garantir a preservação das florestas e apoiar os projetos de manejo 
sustentável e conservação. Os sempre difíceis consensos, neste caso teve um final feliz. Os países 
concordaram quanto à metodologia de rastreamento e fiscalização das áreas preservadas e também quanto 
à definição das regras e aportes financeiros ao Fundo Verde do Clima que irá ser destinado aos projetos de 
conservação. 
 
Alguns países como Noruega, Reino Unido e Estados Unidos já anunciaram o aporte de recursos para o 
fundo da ordem de US$ 280 milhões. O Brasil é um potencial beneficiário desses investimentos em virtude 
da importância e das grandes ameaças às nossas florestas. 
 
Claro que para uma conferência internacional desse porte, longas e desgastantes discussões, o anúncio de 
algo que já vinha sendo debatido desde 2010, não merece ser comemorado, mas diante dos resultados 
ainda mais pífios das COPs anteriores, vale brincar de contente e ressaltar esse avanço. 
 
De qualquer maneira essa brincadeira precisa durar o tempo de uma rápida comemoração e partir para 
novas soluções e o efetivo reconhecimento das responsabilidades de todos nas mudanças que mais dia, 
menos dia, vão acontecer, sejam elas por bem ou por mal. Quem viver, verá!! 
 
* Reinaldo Canto é jornalista especializado em Sustentabilidade e Consumo Consciente e pós-graduado 
em Inteligência Empresarial e Gestão do Conhecimento. Passou pelas principais emissoras de televisão e 



rádio do País. Foi diretor de comunicação do Greenpeace Brasil, coordenador de comunicação do Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente e colaborador do Instituto Ethos. Atualmente é colaborador e parceiro da 
Envolverde, professor em Gestão Ambiental na FAPPES e palestrante e consultor na área ambiental. 
** Publicado originalmente no site Carta Capital(http://www.cartacapital.com.br/politica/o-marasmo-de-
sempre-com-uma-novidade-7236.html). 
 
Fonte: Carta Capital/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/o-marasmo-de-sempre-com-uma-
novidade/) 
 



28/11/2013 
 
Vanessa diz que COP-19 avançou na proteção a flores tas  
 
da Redação em Brasília, com Agência Senado 
 
A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) registrou a participação dela e de outros senadores na 19ª 
Conferência do Clima da ONU, a COP-19, ocorrida em Varsóvia, na Polônia, na semana passada. Ela se 
disse surpresa com os resultados de uma reunião em torno da qual "não pairava qualquer expectativa". 
 
Segundo a parlamentar, o maior avanço alcançado foi o estabelecimento de regras para o pagamento aos 
países que protegerem suas áreas de florestas, o chamado REDD+. Para ter acesso aos recursos, os 
países devem reduzir emissões de carbono por desmatamento e degradação florestal. 
 
“É uma mudança de lógica, de paradigma, dentro da própria política internacional sobre mudanças 
climáticas, já que até então o que tínhamos eram recursos para nações que recuperassem florestas 
degradadas. Isso é importante para o mundo inteiro, mas em particular para o nosso país, por que temos a 
maior floresta tropical do mundo e estamos em processo de desenvolvimento”, explicou a parlamentar. 
 
Vanessa Grazziotin observou, ainda, que o tema do pagamento pela proteção de florestas ganhou mais 
importância nas discussões da COP-19 que o do comércio de carbono, por meio do qual países podem 
pagar a outros pelo excesso de emissão de gases causadores do efeito estufa. 
 
“Isso não ajuda o clima. Então esse debate ficou em plano secundário”, assinalou Vanessa Grazziotin. Ela 
esclareceu que as regras aprovadas em Varsóvia preveem a utilização de dinheiro do Fundo Verde, 
aprovado em 2010 e que já tem recursos disponíveis a partir deste ano, embora a maior parte das verbas vá 
ser aportada em 2014. 
 
Vanguarda 
A parlamentar pelo Amazonas chamou a atenção para o papel relevante do Brasil no avanço da agenda 
ambiental. Sétimo no ranking da economia mundial, o país é "uma nação líder" no que se refere à proteção 
ao meio ambiente. 
 
Não só por causa da maior floresta tropical do mundo, mas também das posições importantes que assume 
nos fóruns internacionais, entre as quais as de fortalecimento do grupo dos 77 países em desenvolvimento 
e do Basic (Brasil, África do Sul, Índia e China). 
 
O Brasil tem uma meta interna voluntária, em lei, "das maiores do mundo": de 36% a quase 39% de redução 
das emissões de carbono até o ano de 2020, levando-se em conta índices de 1995. 
 
Tanto a Conferência das Partes, realizada na Polônia, como a próxima, que será realizada em Lima, no 
Peru, serão preparatórias para a 21ª Conferência das Partes, marcada para ocorrer em Paris. Na 21ª 
Conferência, será elaborada uma nova convenção, pela qual todos países terão regras estabelecidas 
internacionalmente para a redução de emissão de gases de efeito estufa. 
 
Estiveram em Varsóvia, além de Vanessa Grazziotin, os senadores João Capiberibe (PSB-AP), Sérgio 
Souza (PMDB-PR) e Anibal Diniz (PT-AC). O grupo participou igualmente de uma reunião da Globe 
Internacional, entidade ambiental que reúne parlamentares de vários países. 
 
Fonte:  Portal Vermelho > Notícias > 
Brasil(http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=230322) 
 



29/11/2013 
 
NAMAs começam a ganhar força e a sair do papel 
 
por Fernanda B. Müller, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/NAMAs.jpg 

 
Relatório destaca que mais de 100 Ações Nacionais de Mitigação Apropriadas já estão sendo trabalhadas 
em 34 países, buscando reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
 
A Conferência do Clima realizada até a semana passada em Varsóvia, Polônia, trouxe muitas discordâncias 
à tona e pouco contribuiu para o avanço das negociações internacionais sobre um novo acordo visando 
reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
 
Mas o evento reuniu o lançamento de uma série de publicações interessantes. O Ecofys e o Centro de 
Pesquisas Energéticas da Holanda (ECN) aproveitaram a conferência para lançar a sua mais recente 
publicação sobre o status das Ações Nacionais de Mitigação Apropriadas 
(NAMAs)(http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-annual-status-report-2013.pdf), o principal 
instrumento internacional para auxílio dos países em desenvolvimento no corte das emissões. 
 
As duas instituições também fazem parte do Projeto ‘Mitigation Momentum(http://mitigationmomentum.org/)’, 
que visa apoiar o desenvolvimento das NAMAs ao contribuir com a elaboração das propostas e incentivar a 
cooperação e troca de conhecimentos. 
 
Desde a criação das NAMAs, em 2007, muitos países começaram a se preparar, e, atualmente, o registro 
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) tem 40 propostas 
inseridas – com enorme variação de conteúdo. 
 
A base de dados da Ecofys contém informações de mais de 100 iniciativas em 34 países, uma expansão 
significativa desde a última avaliação(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=734367) em 
junho, quando 66 ações estavam registradas. 
 
A maior parte das NAMAs está na fase de conceito, sendo que apenas metade está inserida no registro da 
UNFCCC (figura). Das ações em fase de proposta ou planejamento, apenas uma das nove foi submetida ao 
registro. Isso mostra que o registro é mais usado pelos países que buscam algum tipo de auxílio nos 
estágios iniciais de elaboração das NAMAs. 
 
A América Latina continua sendo a região com maior número de estudos de viabilidade e NAMAs sendo 
desenvolvidas. 
 
A abrangência das NAMAs em relação ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) também chama a 
atenção, tanto em relação à distribuição – com muitos países africanos se envolvendo – como aos setores 
abrangidos. A maior fatia é das propostas na área de energia, especialmente renováveis, seguida dos 
transportes e construção civil, sendo que estes dois últimos não tinham destaque no MDL. 
 
Os tipos de NAMAs também são variados, com 32% no campo de políticas/programas, 27% são 
estratégias/planos e 17% se baseiam em projetos (24% não apresentam informações). 



O relatório argumenta que há forte interesse no conceito das NAMAs, com ações se concretizando 
gradualmente, mas que os avanços ainda são lentos. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/NAMA-10-passos.jpg 

 
Por exemplo, o registro da UNFCCC entrou em operação integralmente em 16 de outubro de 2013, e o 
primeiro fundo dedicado à implementação das NAMAs foi lançado no início do ano (NAMA Facility, uma 
parceria britânica-alemã). 
 
A definição da iniciativa também permanece muito ampla, sendo guiada por publicações de entidades como 
o próprio ECN e a agência de cooperação alemã GIZ. Portanto, espera-se que os conceitos sejam definidos 
na prática e não através do processo da UNFCCC. Por exemplo, uma questão elementar é o 
Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV) das ações, porém, com a exceção de diretrizes gerais 
oferecidas pela UNFCCC, não há exemplos concretos e propostas de sistemas. 
 
Para evoluir, é preciso que doadores aumentem a quantidade de recursos reservada para a iniciativa, e que 
todas as partes interessadas facilitem a aprendizagem prática, coloca o relatório. 
 
“Formas efetivas de distribuir os recursos serão necessárias se for para o mecanismo alcançar cortes 
significativos nas emissões”, coloca o relatório, completando que muitos países em desenvolvimento 
mostraram preferência por fundos multilaterais, como o GEF, já que estão familiarizados com o processo. 
 
Outro desafio na área de financiamento é o envolvimento do setor privado, que de certa forma ficou órfão do 
MDL. 
 
Stacey Davis, do CCAP, enfatiza que a abordagem das NAMAs é muito diferente das iniciativas anteriores 
como o MDL, pois conjuga políticas governamentais com apoio financeiro, que, juntos, podem criar nova 
demanda e lidar com as barreiras para os investimentos de baixo carbono. 
 
Sebastian Wienges e Verena Bruer, do GIZ, colocam que as NAMAs não são nada muito novo, pois 
programas abrangentes de investimentos no desenvolvimento sustentável têm estado por aí há algum 
tempo, assim como as ações de mitigação e os cortes nas emissões 
 
“Esta desmistificação é provavelmente o maior incentivador em muitos países para o desenvolvimento de 
uma NAMA”, enfatizaram. Eles ainda completam que a especificidade das NAMAs em relação a essas 
ações já executadas é a necessidade de MRV e de ter impactos transformadores, além de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e de evoluir no contexto de uma estratégia nacional de baixo carbono. O GIZ 
elaborou uma ferramenta baseada em dez passos para o treinamento de legisladores sobre o processo de 
desenvolvimento das NAMAs. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735843). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/namas-comecam-ganhar-forca-e-sair-
papel/) 
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02/12/2013 
 
Fórum Clima realiza seu seminário anual 
 
por Redação do Instituto Ethos 
 

 
Fonte:  http://www1.ethos.org.br/sistemas/eventos/conf_evento_simples.asp?id=570 

 
No dia 17 de dezembro de 2013, das 8h30 às 13h00, o Fórum Clima – Ação Empresarial pelo Clima 
promove o Seminário Fórum Clima 2013, que irá discutir as principais decisões tomadas durante a COP-19, 
realizada em Varsóvia, em novembro, e os desafios para um novo acordo climático em 2015. O evento 
ocorrerá no Hotel Transamérica Prime International Plaza, em São Paulo. 
 
Durante o encontro, será apresentado o estudo O Desafio da Harmonização das Políticas Públicas de 
Mudanças Climáticas – Volume II, cujo propósito é contribuir para uma discussão pública e ampliada, crítica 
e de qualidade, sobre os avanços, limites e possibilidades da estratégia brasileira de combate aos efeitos do 
aquecimento global. 
 
Programação  
8h30-9h00 –  Café de boas-vindas; 
9h00-9h15 –  Abertura do evento, com Jorge Abrahão, presidente do Instituto Ethos, e Gabriele Reitmeier, 
diretora executiva do Instituto Friedrich Naumann; 
9h15-10h15 –  Mesa 1: “As negociações internacionais na COP-19 e as expectativas para novo acordo 
climático em 2015”, com os expositores Gabriel Quadri de la Torre, diretor associado de Sistemas Integrais 
de Gestão Ambiental e diretor da Sigea Carbon, e Karen Cope, diretora de Licenciamento e Avaliação 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, moderados por Caio Magri, gerente executivo de Políticas 
Públicas do Instituto Ethos; 
10h15-11h00 –  Intervalo para café; 
11h00-13h00 –  Mesa 2: Apresentação do estudo O Desafio da Harmonização das Políticas Públicas de 
Mudanças Climáticas – Volume II, pelos expositores Juliana Speranza, pesquisadora do Núcleo de 
Economia Socioambiental (Nesa), da USP, Luiz Eduardo Cheida, secretário estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Paraná, e Sérgio Xavier, secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, e a 
moderação de Tasso Azevedo, consultor e empreendedor social em sustentabilidade, floesta e clima. 
 
Serviço  
O quê:  Seminário Fórum Clima 2013; 
Quando:  17 de dezembro de 2013, das 8h30 às 13h00; 
Local: Hotel Transamérica Prime International Plaza; 
Endereço:  Alameda Santos, 981, 1º andar – Jardim Paulista, São Paulo (SP), próximo à estação Trianon-
Masp do metrô; 
Inscrições:  Para inscrever-se gratuitamente, clique 
aqui(http://www1.ethos.org.br/sistemas/eventos/conf_evento_simples.asp?id=570). 



* Publicado originalmente no site Instituto 
Ethos(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735850). 
 
Fonte:  Instituto Ethos/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/forum-clima-realiza-seu-seminario-
anual/) 
 



02/12/2013 
 
Kofi Annan pergunta: quem fará algo pela crise clim ática? 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/12/kofi-annan-zimbabwe-419px_1.jpg 

 
Em um artigo(http://www.nytimes.com/2013/11/25/opinion/climate-crisis-who-will-
act.html?hp&rref=opinion/international&_r=4&) publicado no jornal The New York Times, o ex-secretário-
geral das Nações Unidas, Kofi Annan, critica os resultados da Conferência do Clima de Varsóvia (COP-19), 
que terminou na semana passada, e afirma que está em nossas mãos evitar as piores consequências do 
aquecimento global. 
 
Segundo Annan, que atualmente é presidente do The Elders – entidade que reúne líderes internacionais 
como Nelson Mandela, Jimmy Carter e Fernando Henrique Cardoso, para buscar soluções para os desafios 
da humanidade -, os governantes estão demonstrando falta de vontade política e cabe às pessoas comuns 
assumirem um papel de liderança. 
 
Ele ressalta a importância de inciativas já existentes ao redor do mundo, como um programa na Austrália 
que ajuda um milhão de mulheres a adotar pequenos passos em seu cotidiano para reduzir as emissões de 
gases do efeito estufa. Mas também pede que as pessoas pressionem mais os governos. 
 
“A mudança climática deve ser levada em conta em qualquer nova política, seja para o desenvolvimento ou 
para o setor de energia. Deve determinar como construímos nossas casas e como estruturamos nossa 
economia. Pensamento verde não pode ser uma responsabilidade solitária de poucos ambientalistas 
enquanto o resto de nós segue vivendo como se não houvesse amanhã”, afirmou. 
 
O artigo recomenda o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, que somariam US$ 485 bilhões ao ano, 
muito mais do que o investimento global em energias renováveis. 
 
Annan explica que a ciência já nos diz que a humanidade é o fator dominante por trás do aquecimento 
global percebido desde 1950, mas destaca que isso tem um lado positivo. 
 
“Se a ciência afirma que a atividade humana é o principal motor do aquecimento global, isso significa que a 
ação humana também pode revertê-lo. Mas devemos agir antes que as consequências climáticas se tornem 
irreversíveis. Não agir será catastrófico”, conclui. 
 
Annan e as Nações Unidas foram co-receptores do Prêmio Nobel da Paz de 2001 pela criação do Fundo 
Global de Luta contra Aids, Tuberculose e Malária. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=735839). 



Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/quem-fara-algo-pela-crise-climatica/) 
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Eventos extremos afetarão mais de 100 cidades neste  século 
 
por Lúcia Chayb e René Capriles, da Eco21 
 

 
Caminhão com vítimas do tufão Haiya. 

Foto:  Aaron Favila 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/12/ECO-21-204-capinha.jpg 

 
As mudanças climáticas dão seu próprio alerta. A revista ECO21, uma das principais publicações sobre 
meio ambiente e sustentabilidade no Brasil, abordou este assunto em sua última edição. Veja abaixo o 
editorial e o índice. 
 
Editorial  
A terrível passagem do tufão Haiyan pelas Filipinas e o Sudeste asiático, com ventos de mais de 300 km/h é 
o segundo aviso dado pelas mudanças climáticas após o furacão Sandy que arrasou parte de Manhattan. 
Haiyan matou mais de 10 mil pessoas, Sandy foi menos mortal, mas as perdas econômicas foram além dos 
US$ 70 bilhões incluindo a destruição de mais de 650 mil casas. O Quarto Relatório do IPCC adverte que, 
ao redor de 2050, o nível do mar terá subido em grande escala inundando áreas urbanas em todos os 
continentes. Também chama a atenção para a força das ondas que destruirão centenas de cidades 
costeiras. Climatólogos da Universidade do Havaí recentemente divulgaram um artigo na revista Nature no 
qual antecipam que Nova Iorque e Washington serão as primeiras cidades a experimentar a dramática 
subida da temperatura média já em 2047, nos EUA. Camilo Mora, o cientista que dirigiu o informe afirma 
que mais ou menos em 2050 pelo menos 147 cidades de todo o mundo, mais da metade das estudadas, 
experimentarão temperaturas muito acima dos recordes históricos. Inúmeras cidades costeiras ficarão 
submergidas e milhões de refugiados climáticos iniciarão um êxodo para as regiões mais altas. Em 2100 a 
Terra terá 9 bilhões de pessoas (atualmente somos 7 bilhões), sendo esse número considerado reduzido 
devido às grandes mortandades que acontecerão por causa do avanço dos mares. Estados inteiros 
desaparecerão principalmente os localizados no Pacífico Sul e no Sudeste da Ásia. Já as terras altas, que 
dependem do degelo das neves de altitude, deixarão de irrigar as planícies mais abaixo. Este é o caso da 
Cordilheira dos Andes e dos Himalaias. Mas, de acordo com os dados dos cientistas do IPCC, entre eles os 
brasileiros Carlos Nobre e Paulo Artaxo, ainda há esperança se os grandes emissores adotarem medidas 
radicais de redução. Segundo o Relatório do Climate Accountability Institute divulgado no mês passado, 



apenas 90 empresas são responsáveis por dois terços (63%) das emissões de CO2 e metano provocadas 
pelo homem. 30% dessas emissões são de responsabilidade de 20 companhias. Uma inovadora proposta – 
informa o Deputado Alfredo Sirkis – é a criação de uma “moeda do clima” que permitiria a redução das 
emissões, ideia lançada durante o encontro “Rio Clima”, que aconteceu no mês passado no Rio. A “moeda” 
poderia servir para adquirir tecnologias, produtos e serviços capazes de reduzir o CO2 e gerar empregos 
dentro do conceito de Economia Verde. Esta ideia será levada pelo Brasil para a COP-20 (Lima, 2014) e 
principalmente para a COP-21, (Paris, 2015), reuniões da Convenção sobre o Clima que definirão o futuro 
do Protocolo de Kyoto e o destino da humanidade. Os governos e as empresas têm as soluções para evitar 
o desastre. Leonardo Boff, na sua sabedoria, nos adverte: “ocorre que a Terra não aguenta mais este tipo 
de guerra total contra ela. Ela precisa de um ano e meio para repor o que lhe arrancamos durante um ano. 
O aquecimento global é a febre que denuncia estar doente e gravemente doente”. 
 
Gaia Viverá! 
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14 Erik Von Farfan – Megacidade do C40 serão presididas por Eduardo Paes  
16 Paulo Itacarambi – Falta esforço empresarial para a sustentabilidade  
18 Lucas Tolentino – Parques Nacionais se renovam para as Olimpíadas  
20 Sandra Hoffmann – Rio compensará emissões de CO2 das Olimpíadas  
22 José Manuel Costa – Economia Verde como solução da crise econômica  
23 Hasan Tuluy – Crescimento verde pode sustentar o progresso  
24 Romeu de Bruns – Cultivando Água Boa é uma solução para o Semiárido  
28 Washington Novaes – A seca, a desertificação e as palavras do Papa  
30 Flávia Camargo – Urge mudar o rumo do Cadastro Ambiental Rural  
32 Paulo Petersen – O desenvolvimento rural a partir da lupa agroecológica  
34 Ivonete Lucirio – A linguagem das flores  
36 Luciana Gondim – Livro Vermelho registra risco de extinção da flora  
40 Helio Mattar – Educando para o consumo consciente: aprendizados  
42 H. Scalambrini Costa – Energia solar: sem incentivo não há esperança  
43 Fabiano Ávila – Etiópia inaugura maior parque eólico da África  
44 Elton Alisson – Insetos conseguem prever tempestades e ventanias  
46 José Eli da Veiga – Cooperar para transformar  
48 Thalif Deen – Dia Mundial do Vaso Sanitário não é uma piada  
50 Leonardo Boff – Seremos uma célula cancerígena a ser extirpada? 
 
Para assinar clique aqui(http://www.eco21.com.br/assinaturas/assinaturas.asp). 
 
Fonte:  Eco21/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/eventos-extremos-afetarao-mais-de-100-
cidades-neste-seculo/) 
 



04/12/2013 
 
Aumento de CO 2 nos oceanos eleva nível de acidez e ameaça vida ma rinha 
 
Quase um terço do dióxido de carbono produzido atualmente vai parar nos oceanos. Isso pode até ajudar a 
diminuir o aquecimento global, mas também gera acidez na água e ameaça gravemente os ecossistemas 
nos mares 
 
Há polêmicas recentes em torno do fato de, nos últimos dez anos, a Terra não ter registrado um 
aquecimento tão expressivo quanto o previsto por especialistas. Uma tese diz que o excesso de calor 
estaria sendo armazenado no fundo dos oceanos. Na última conferência do clima em Varsóvia, na Polônia, 
cientistas apresentaram um estudo que sustenta essa teoria. 
 
O Programa Internacional para o Estado dos Oceanos (Ipso, na sigla em inglês) publicou um relatório em 
que demonstra não apenas o aquecimento dos oceanos, mas também uma mudança no pH (potencial 
hidrogeniônico – o índice que indica acidez de um composto) das águas. 
 
"O aumento de temperatura chega até 1,3ºC, como no caso do Mar Báltico. Esse aquecimento ocorre em 
águas profundas – a mais de 700 metros de profundidade", esclarece o professor de biologia e zoologia da 
Universidade de Oxford, Alex Rogers. Em entrevista à DW, o diretor científico do Ipso explica que quase um 
terço do dióxido de carbono emitido no planeta atualmente é absorvido pelos oceanos. 
 
Apesar de diminuir o aquecimento global, esse fenômeno altera a química da água marinha. O CO2 reage 
na água e forma ácido carbônico, resultando numa acidificação gradual dos oceanos. 
 
Ameaças à vida marinha 
Estudos recentes sugerem que a água do mar já estaria 26% mais ácida do que antes do início da 
industrialização. Até 2100, os oceanos já poderiam estar 170% mais ácidos. Nos últimos vinte anos, 
diversos experimentos foram realizados em laboratórios ao redor do mundo para tentar descobrir 
exatamente quais seriam as consequências da mudança de pH para a vida marinha. 
 
Ulf Riebesell, do Centro Helmholtz de Pesquisa Oceânica da Universidade de Kiel (norte da Alemanha) 
iniciou em 2010 os primeiros estudos no mar sobre o fenômeno, na ilha de Spitzbergen, no Ártico. 
 
Enormes cápsulas colocadas na água do mar simulam as condições que provavelmente deverão 
predominar nos oceanos durante os próximos vinte anos, dependendo do nível das emissões de CO2. Esse 
e outros experimentos indicam que a crescente acidificação dificulta a vida dos organismos produtores de 
cálcio – como os que formam os recifes de coral. 
 
"A acidificação põe em risco corais, conchas, caracóis, ouriços e estrelas-do-mar, além de peixes e outros 
organismos. Algumas das espécies produtoras de cálcio não poderão mais concorrer para sobreviver nos 
oceanos do futuro. A composição das espécies irá mudar radicalmente", alerta. 
 
Problemas para as comunidades costeiras 
Os cientistas alertam também para graves consequências econômicas e sociais. As mudanças do clima 
também deverão ter impacto na cadeia alimentar dos oceanos. Algumas regiões poderão ser afetadas com 
mais intensidade pela acidificação dos oceanos, como as tropicais e subtropicais, que têm corais de mares 
de água quente, afirma Riebesell. 
 
Os recifes de corais, de grande valor econômico e ecológico, são particularmente vulneráveis. Elas são 
importantes não apenas pela diversidade de espécies – e, em muitos países, pelo turismo – mas também 
porque servem como barreiras que protegem os litorais de ondas e tempestades. 
 
As regiões polares também deverão ser afetadas, uma vez que a água gelada absorve ainda mais CO2. 
Experimentos no Ártico indicam que a água do mar nessas regiões pode se tornar corrosiva já nas próximas 
décadas. "Isso significa que a água pode se tornar tão ácida a ponto de simplesmente dissolver conchas e 
esqueletos dos organismos produtores de cálcio", alerta Riebesell. 
 
Também na Antártida já é possível perceber a acidificação, segundo Alex Rogers, diretor do Ipso. 
"Encontramos minúsculos caracóis marinhos cujas conchas de cálcio já estavam corroídas", afirmou. Estes 
são seres de grande importância para a cadeia alimentar marinha, nutrindo de pequenos animais a baleias. 
 



"Uma das principais fontes de proteína no mar está se esgotando rapidamente" alertou Monty Halls, 
presidente da organização ambiental Shark and Coral Conservation Trust (Fundo para a Conservação de 
Tubarões e Corais), em entrevista à DW. Ele acredita que a acidificação dos oceanos é a "maior ameaça às 
futuras gerações". 
 
Problemas de longo prazo para o clima 
Além dos problemas para os ecossistemas e para a cadeia alimentar, os cientistas alertam sobre um efeito 
retroativo que deverá provocar um novo reforço das mudanças climáticas. Apesar das águas marinhas 
contribuírem para a diminuição do CO2 produzido pelo ser humano no longo prazo, a absorção do dióxido 
de carbono pelo mar tende a desacelerar nas águas marinhas. Segundo o estudioso Riebesell, quanto mais 
ácidos os oceanos se tornam, menor a sua capacidade de serem estabilizadores do pH. 
 
Alex Rogers chama atenção para um outro problema: pequenas algas com estruturas compostas de 
carbonato de cálcio absorvem e depois carregam consigo partículas de carbono quando afundam no 
oceano. Se a quantidade dessas algas diminui, aumenta o nível de CO2 na atmosfera. 
 
Rogers ainda esclarece que as emissões de CO2 aumentaram com maior velocidade do que nos últimos 
300 milhões de anos: "O ecossistema global passou por alguns eventos dramáticos de mudanças climáticas 
que resultaram na extinção maciça de diversas espécies. Nosso estudo enfatiza que, durante esses 
períodos de alteração profunda, altas temperaturas estiveram associadas à acidificação dos oceanos – 
como nos dias de hoje". 
 
Porém, ainda há tempo para contra-atacar esse fenômeno. A medida mais importante, na opinião dos 
cientistas, seria a redução das emissões de CO2. Sem isso, "todo o resto é inútil", constata Riebesell, que 
também defende medidas complementares para reduzir a fragilidade dos ecossistemas. Por exemplo, a 
poluição de resíduos agrícolas e de plástico deve ser reduzida. Áreas marítimas protegidas poderiam ajudar 
a reduzir a pressão sobre os ecossistemas. 
 
Apesar da gravidade da situação, Alex Rogers afirma que "todos podem fazer algo pra reduzir sua própria 
emissão de CO2 e produzir menos lixo: andar de bicicleta, não utilizar sacolas plásticas e usar menos 
produtos químicos". 
 
Fonte:  Deutsche Welle/TERRA.COM > Notícias > Ciência > 
Sustentabilidade(http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/aumento-de-co2-nos-oceanos-eleva-
nivel-de-acidez-e-ameaca-vida-marinha,d0586350c0eb2410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 
 



06/12/2013 
 
Acordo para redução de emissão de gases depende de confiança 
 
Para contribuir na construção de um acordo mais amplo a ministra disse que o Brasil já está em 
entendimento com a presidência da COP em Lima 
 
por Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/), Elza Fiúza/Abr 
 
Izabella Teixeira: na avaliação da ministra, próxima COP em Lima, que será a primeira na Amazônia, tem 
que resgatar aquilo que o G77- formado por países em desenvolvimento 
 
Brasília  – A Ministra do Meio Ambiente (http://www.exame.com.br/topicos/ministerio-do-meio-ambiente), 
Izabella Teixeira disse nesta sexta-feira (5) que nas próximas conferências das Partes da Convenção-
Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COPs) o desafio é resgatar o espírito 
de confiança no ambiente de negociação. 
 
No caso do Japão, durante a COP-19, o governo daquele país anunciou o abandono de sua meta de reduzir 
em 25% as emissões de gases do efeito estufa até 2020, com relação ao nível de 1990. Com isso, ao invés 
de cortar, a projeção é que agora as emissões do país cresçam 3,1%. A justificativa seria o desastre de 
Fukushima e o desligamento de outras usinas nucleares, que fez crescer o consumo de carvão. 
 
Na avaliação de Izabella Teixeira, a próxima COP em Lima, no Peru, que será a primeira na Amazônia, tem 
que resgatar aquilo que o G77 – formado por países em desenvolvimento – conseguiram em Varsóvia que 
foi construir uma unidade. 
 
“Nós conseguimos ter uma unidade de compromissos e de posições entre todos os países em 
desenvolvimento, esperamos isto entre os países desenvolvidos e acreditamos em um espaço politico mais 
confortável, mais amplo, com menos disputas para tirar o assunto de pauta e mais soluções para serem 
negociadas”, disse acrescentando que os países precisam sair do problema para a solução. 
 
Para contribuir na construção de um acordo mais amplo a ministra disse que o Brasil já está em 
entendimento com a presidência da COP em Lima para ajudar a construir não só um engajamento dos 
países, mas de toda a sociedade em um diálogo, já com vistas a Paris que sediará a conferência em 2015. 
 
O subsecretário-geral de Meio Ambiente, embaixador José Antônio Marcondes Carvalho, destacou os 
números de redução das emissões no Brasil, que segundo ele, representam um número considerável, já 
que são superiores ao somatório das ações dos países desenvolvidos. 
 
“ Varsóvia foi que esperávamos em termos de preparação para o novo acordo, apesar de países tentarem 
desconstruir os conceitos basilares desse acordo. Em Lima temos que conquistar a confiança dos países 
desenvolvidos. O Brasil continua com sua determinação inabalável de avançar nestes processos “, 
ressaltou. 
 
As declarações foram dadas durante audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, para 
discutir a agenda pós-Varsóvia. Além da ministra do meio ambiente, o encontro, que termina no fim da 
tarde, tem a participação de parlamentares e especialistas em meio ambiente de vários países. 
 
Fonte:  EXAME.COM > Notícias > Meio Ambiente e Energia > Clima(http://exame.abril.com.br/meio-
ambiente-e-energia/noticias/acordo-para-reducao-de-emissao-de-gases-depende-de-confianca) 
 



10/12/2013 
 
Ministra critica países ricos e diz que é preciso v ontade política para acordo do clima 
 
por Mariana Sallowicz, do Rio 
 
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou nesta terça-feira (10) que é necessária "vontade 
política" do governo e da sociedade para avançar nas negociações de mudança de clima e criticou a 
posição de países desenvolvidos como Japão e Canadá. 
 
Ela chamou de "não exitosa" a última conferência mundial do clima, que ocorreu em novembro em Varsóvia. 
Para ela, o próximo encontro, em Lima, deve avançar para criar "condições políticas" para um acordo na 
conferência de Paris, em 2015. 
 
"Precisamos de vontade política de todos, não só dos governos, mas de toda a sociedade... O que não 
podemos é continuar convivendo com a incerteza de um acordo político e econômico em relação à 
mudança do clima", afirmou após participar de debate na Clinton Global Initiative, encontro encerrado hoje 
no Rio. 
 
Segundo Teixeira, países como Japão e Canadá "querem fazer menos do que estão obrigados hoje", o que 
foi demonstrado em Varsóvia. 
 
Ela também comentou o acordo de facilitação de comércio fechado na Conferência Ministerial de Bali da 
Organização Mundial de Comércio, no fim de semana. 
 
"O acordo facilita essa relação de exportação de alimentos... Para o Brasil pode ser uma grande vantagem". 
 
Segundo ela, é preciso incrementar a capacidade do país de produzir alimentos sem pressionar florestas, 
mas sim aumentando a produtividade por hectare. "Os relatórios da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação) apontam que o Brasil será um grande provedor de alimentos". 
 
A ministra disse que de 2004 a 2012, a produção de alimentos no Brasil aumentou 26%, enquanto a área 
cresceu 5%. "Então você não está pressionando. Devemos verticalizar, incrementar produtividade, capturar 
parte das áreas destinadas a pastagem com baixa produtividade para incrementar produção de alimentos". 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/12/1383685-
ministra-critica-paises-ricos-e-diz-que-e-preciso-vontade-politica-para-acordo-do-clima.shtml) 
 



13/12/2013 
 
COP-19: “Do neutro ao negativo” 
 
por Raquel Rosenberg, da Delegação Jovem do Brasil na COP-19* 
 

 
Raquel Rosenberg, coordenadora geral do Engajamundo, faz um balanço 
das atividades da Delegação Jovem do Brasil na COP-19. Confira! 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/12/walk-out.jpg 
 
A 19ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-19), que aconteceu de 11 a 22 de novembro 
na Polônia, acabou sem nenhum grande avanço nas negociações multilaterais. As expectativas dos países 
já não eram altas, por se tratar de uma conferência “de transição” para Paris (onde acontece a COP-21, em 
2015), quando o tratado que substituirá o Protocolo de Kyoto será firmado. O chefe da delegação brasileira, 
Embaixador José Marcondes, declarou durante o “Colóquio Internacional Agenda Pós COP-19”, realizado 
em Brasília no último dia 06, que fomos “do neutro ao negativo”. Ou seja – não conseguimos avançar em 
nada, os impasses foram gigantescos e não havia concordância entre os compromissos anunciados por 
diferentes países. 
 
Neste ano, doze jovens brasileiros se prepararam previamente para formar a Delegação Jovem do Brasil, 
uma iniciativa da Viração Educomunicação(http://www.viracao.org/) e 
Engajamundo(http://www.engajamundo.org/), que contou com o envolvimento de jovens da Fundação 
Luterana de Diaconia, Associação Cristã de Moços e conseguiu viabilizar sua participação na conferência 
de forma independente e autônoma. Mesmo com o fracasso das negociações, podemos considerar a 
atuação dos jovens brasileiros positiva. A aproximação com o governo brasileiro começou na reunião pré 
COP-19, que aconteceu em Brasília na semana que antecedeu a conferência, e foi se aprofundando ao 
longo das duas semanas em Varsóvia. Foi possível acompanhar de perto as negociações, colocar nossos 
posicionamentos enquanto juventude, e, paralelamente, os embaixadores se mostraram muito solícitos e 
abertos a nossas propostas. 
 
O tema das mudanças climáticas é bastante extenso, e pode ser abordado por diferentes frentes, nacional e 
internacionalmente. No entanto, buscamos levantar os pontos que considerávamos mais importantes para 
definir nosso posicionamento. Apoiamos que sejam feitas consultas à sociedade civil – uma das propostas 
do Brasil nesta COP –, e que tais processos sejam transparentes, amplos e inclusivos, contemplando a 
sociodiversidade brasileira (tal como os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, juventude 
e crianças). Outro ponto levantado foi o necessário avanço em mitigação e compromisso com metas 
obrigatórias, além da incorporação do mecanismo de loss and damage (perdas e danos) em toda a 
discussão de adaptação, a qual deve, por sua vez, ser fortalecida. 
 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/12/IMG_6560.jpg 

 
Levantamos também os anseios dos povos indígenas, especialmente em relação à proteção de suas terras, 
e nossa posição contrária ao uso de mecanismos econômicos como solução para o problema da exploração 
indevida de nossas florestas. Além disso, investimentos em projetos como o pré-sal, entre outros nos 
setores de agricultura, indústria e energia, vão totalmente contra a necessária política de combate à 
mudança do clima e, por isso, ressaltamos a urgência que o governo deve ter para promover a consistência 
interna entre suas políticas de desenvolvimento e os desafios das mudanças climáticas. O aumento de 28% 
da taxa de desmatamento no último ano, destacando que esse crescimento se deu após a aprovação do 
novo Código Florestal, também foi colocado como um dos argumentos da necessidade de coerência entre o 
que é preciso fazer para combater as mudanças climáticas em nível internacional e os rumos das políticas e 
dos investimentos domésticos. 
 
Apesar de a COP-19 ter trazido avanços na construção de um diálogo estruturado entre juventude e 
governo nas negociações internacionais – que pretendemos ampliar em futuras conferências, não apenas 
sobre mudanças climáticas – a verdade é que ainda há muito a ser feito. Nosso delegado Iago Hairon, 20, 
fez bonito ao se referir à frase da Ministra Izabella Texeira durante sua introdução do briefing no dia 18 e 
novembro, de que “a presença dos jovens lá fazia parte da nova plataforma de juventude do Ministério do 
Meio Ambiente”. Iago salientou que fomos à COP-19 de forma totalmente independente, mas que ficamos 
contentes em saber que esta plataforma existe e que podemos contar com o apoio do Ministério daqui pra 
frente. O baiano foi aplaudido por todos os presentes ao soltar a frase de efeito “um mosquito sozinho não 
tira um rinoceronte do lugar, mas vários mosquitos juntos conseguem mudar o caminho de um rinoceronte. 
Nós somos os mosquitos e estamos aqui para mudar a direção de vocês, rinocerontes!”. Desse momento 
em diante, a Delegação Jovem do Brasil foi reverenciada algumas vezes, sendo aplaudida novamente a 
pedidos do Embaixador Marcondes. 
 
Em sua fala durante o Colóquio em Brasília, Izabella Teixeira reforçou a ideia de que “é óbvio que 
precisamos mudar o processo de diálogo não só com as partes e não só com as ONGs, mas com os jovens, 
os trabalhadores (…) e diversos atores que não são inseridos nesse contexto.” Essa seria uma nova agenda 
do Governo para reforçar o posicionamento do Brasil na COP-20. Além do apoio demonstrado pela própria 
ministra à juventude para as próximas COPs, a parlamentar Vanessa Grazziotin propôs a aprovação de um 
projeto para a viabilização da participação de jovens nestes espaços e foi condecorada pelo Embaixador 
Marcondes, que garantiu sua contribuição efetiva para assegurar a existência de tal projeto. Sim, isto é 
motivo para celebração, mas estamos ansiosos para ver estas promessas serem cumpridas de forma 
integral e, para isso, entregamos à ministra no dia 19 de novembro, durante um side event realizado pelo 
Ministério, a carta com o posicionamento apresentado previamente, e fomos convidados a uma reunião em 
seu gabinete ao retornarmos ao Brasil. 
 
O contato estabelecido entre os jovens presentes nesta COP e o Conselho de Juventude e com a recém-
nomeada Assessora de Juventude do MMA também aponta para uma maior abertura que, junto com a 
determinação e perseverança dos jovens em fazer com que suas demandas fossem ouvidas, significou uma 
boa oportunidade de aproximação com o governo brasileiro. Esperamos que toda a experiência vivenciada 
pelos jovens brasileiros na COP-19 sirva de inspiração para a juventude que deseja se engajar nestes 
processos e ansiamos o anunciado de apoio do governo para nossa participação nas próximas conferências 
do clima. 
 



* A Delegação Jovem do Brasil é composta por Engajamundo e Viração Educomunicação, com a 
colaboração da Fundação Lutherana e Associação Cristã de Moços. 
 
Fonte:  Delegação Jovem do Brasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop19-neutro-ao-negativo/) 
 



16/12/2013 
 
Malauítas vulneráveis diante da falta de política c limática 
 
por Mabvuto Banda, da IPS 
 

 
Agnes Katete acende um fogo ao lado de sua barraca. Ela é uma das muitas pessoas 
afetadas pelas inundações de março. 

Foto:  Mabvuto Banda/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/12/malawi640.jpg 

 
Lilongwe, Malawi, 16/12/2013  – Os atrasos na elaboração de uma política nacional contra a mudança 
climática no Malawi estão afetando milhões de pessoas que vivem nas áreas mais sensíveis dessa nação 
do sul africano. Assim reconheceu a ministra de Meio Ambiente e Manejo da Mudança Climática, Halima 
Daudi. A ministra, que liderou a delegação de seu país na 19ª Conferência das Partes (COP 19) da 
Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática, no mês passado, em Varsóvia, na Polônia, 
disse à IPS que a demora faz estragos entre os mais fracos. 
 
“Por exemplo, existe o Fundo Verde para o Clima, para o qual temos que criar uma autoridade designada 
que receba os recursos, e não podemos ter acesso a eles sem uma política nacional sobre mudança 
climática”, afirmou Daudi. Nos últimos três anos, o governo do Malawi, com ajuda da Organização das 
Nações Unidas (ONU), vem trabalhando na elaboração de uma política contra o aquecimento global e em 
um Plano Nacional de Adaptação para as necessidades do país no médio prazo. 
 
William Chadza, diretor-executivo do não governamental Centro para Políticas e Defesa do Meio Ambiente, 
argumentou que “não podemos financiar a adaptação sem uma política nacional contra a mudança climática 
bem articulada e sem um plano de adaptação que deve ser criado pelo órgão especificamente encarregado 
de administrar os fundos”. Com ele concordou Daudi: “É muito difícil para nós termos acesso a esses fundos 
para a adaptação e a mitigação, e isto, no fim das contas, aumenta a vulnerabilidade de muitas famílias”. 
 
Porém, a ministra defendeu seu governo, dizendo que os atrasos se devem à falta de recursos “para 
realizar reuniões de consulta”, acrescentando que “principalmente não queremos apressar isto. É uma 
política muito importante que definirá nossa postura diante da mudança climática. Estamos dedicando 
tempo para isso”. Dora Marema, coordenadora da rede de ativistas por temas de gênero e justiça climática 
GenderCC, alertou que os atrasos na implantação de políticas climáticas em vários países africanos, 
incluindo o Malawi, colocam em risco centenas de milhares de pessoas. 
 
“É certo que a maioria dos países não tem acesso aos fundos necessários para a adaptação por não terem 
políticas em vigor, e isso impacta nos mais vulneráveis, especialmente nas mulheres que tentam se 
recuperar dos desastres associados com a mudança climática”, pontuou Marema à IPS. E, quanto mais 
Malawi demorar para adotar uma política, mais demorará para Agnes Katete e sua família se recuperarem. 



Uma manhã de março, uma inundação arrasou as choças de Katete e de mais dez famílias na aldeia de 
Kilipula, no distrito de Karonga, no Lago Malawi a 600 quilômetros de Lilongwe. Katete teve sorte. 
Conseguiu escapar ilesa com seus quatro filhos. Mas, como muitos outros em sua aldeia, perdeu suas 
plantações de arroz, e nove meses depois ainda não conseguiu encontrar outra forma de sustento. 
 
Katete e muitos outros afetados vivem em barracas de campanha instaladas pelo governo e por agências 
da ONU, e sobrevivem graças a doações. “Não sei o que acontecerá a mim e aos meus filhos porque já 
começou outra temporada de chuvas e ainda não tenho casa. Perdi minha renda e não tenho comida”, 
contou à IPS. 
 
Nos últimos cinco anos, persistentes secas, inundações inesperadas e chuvas erráticas afetaram as áreas 
mais vulneráveis. Só este ano, segundo o Departamento para Assuntos de Desastres, as inundações 
afetaram cerca de 12.800 domicílios e destruíram cultivos inteiros, principalmente no norte e sul do país. Em 
março de 2012, inundações causadas por duas semanas de chuvas torrenciais destruíram milhares de 
casas em oito distritos, deixando cerca de 300 mil desabrigados, oito mortos e vários desaparecidos. O 
maior impacto foi no setor agrícola, dependente das chuvas. O país conta com três milhões de hectares de 
terra arável. 
 
Evans Njewa, chefe de políticas e planejamento ambientais, informou à IPS que um dos métodos de 
adaptação que o governo pensa promover é a conservação dos solos. Njewa acrescentou que métodos de 
conservação como a redução da aragem, a cobertura permanente dos solos e a rotação de cultivos, podem 
servir para a adaptação, já que aumentam a produtividade e ajudam os agricultores a conseguir melhor 
retenção da água. “Como muitos outros países africanos, consideramos a adaptação uma prioridade na 
Política Nacional Climática”, ressaltou, porque, “para um país menos industrializado, é mais fácil se 
concentrar na mitigação”. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/malauitas-vulneraveis-
diante-da-falta-de-politica-climatica/) 
 



23/12/2013 
 
ONU nomeia enviados especiais para trabalhar com mu danças climáticas 
 
Ex-primeiro-ministro da Noruega e ex-presidente de Gana são nomeados. 
Objetivo é garantir êxito de próxima Conferência do Clima da ONU. 
 
da AFP 
 

 
Jens Stoltenberg, que foi primeiro-ministro da Noruega, é 
novo enviado especial da ONU para mudanças climáticas 

Foto:  AFP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/ABoorHDRq9Pe6om5oTTQ18U6KBc=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/08/2
8/1_10.jpg 

 

 
Ex-presidente de Gana, John Kufuor também foi nomeado 
enviado especial da ONU sobre mudanças climáticas 

Foto:  SIA KAMBOU/AFP 
Fonte:  http://s2.glbimg.com/ukCF-NNU5zYx9Nie6XrtS4V2cwo=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/12/23/john-

kufuor.jpg 
 
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou nesta segunda-feira (23) a nomeação de dois enviados 
especiais que trabalharão sobre as mudanças climáticas, o ganês John Kufuor e o norueguês Jens Stoltenberg. 
 
Kufuor foi presidente de Gana entre 2001 e 2009, e Stoltenberg, primeiro-ministro da Noruega em dois períodos, 
de 2000 a 2001 e de 2005 a 2013. 
 
A missão dos dois enviados será fazer contato com os chefes de Estado e de governo em nível mundial "com o 
objetivo de mobilizar a vontade política e as energias" e assegurar o êxito da cúpula sobre o clima que a ONU 
celebrará em 23 de setembro de 2014 em Nova York, informou o organismo em um comunicado. 



A ONU espera que este encontro constitua uma "etapa importante" nos esforços para concluir um acordo global 
sobre as mudanças climáticas. 
 
A comunidade internacional espera conseguir em 2015, durante a Conferência das Partes sobre Mudanças 
Climáticas em Paris, um pacto vinculante e ambicioso para a redução das emissões de gases de efeito estufa, 
responsáveis pelo aquecimento global. 
 
Fonte:  G1 > natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/12/onu-nomeia-enviados-especiais-para-
trabalhar-com-mudancas-climaticas.html) 
 



24/12/2013 
 
Conferência sobre mudança do clima fica aquém das e xpectativas de negociadores 
 
por Ana Cristina Campos – Agência Brasil(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-12-24/conferencia-
sobre-mudanca-do-clima-fica-aquem-das-expectativas-de-negociadores) 
 

 
Na COP-19, decidiu-se estabelecer um mecanismo internacional para proteger 
populações mais vulneráveis de perdas causadas por desastres naturais (COP-19/CMP-9) 

Fonte:  http://www.ebc.com.br/sites/default/files/styles/conteudo_ckeditor/public/cop19.divulgacao.jpg 
 
Brasília  – A 19ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (COP-19), que ocorreu entre 11 e 23 de novembro, em Varsóvia, na Polônia, foi criticada pela falta de 
liderança do país anfitrião na construção de um "mapa do caminho" para a agenda ambiental pós-2015, 
quando deve ser estabelecido um novo acordo global climático para entrar em vigor em 2020. As 
conversações para o novo acordo começam no ano que vem. 
 
Para a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, houve uma unidade de compromissos e de posições 
entre os países em desenvolvimento durante a COP-19, o que não foi visto entre os países desenvolvidos. 
“Essa COP teve retrocessos, vários países desenvolvidos diminuíram suas ambições [de redução de 
emissões] e teve um ambiente político muito confuso do ponto de vista das negociações. Foi aquém das 
expectativas de negociadores, delegações e da própria sociedade. Mas precisamos resgatar o espírito de 
confiança no ambiente de negociação”, disse. 
 
O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações 
Exteriores, José Antonio Marcondes de Carvalho, negociador chefe brasileiro nas conferências 
internacionais sobre temas ambientais, disse que a COP-19 foi o “que esperávamos em termos de 
preparação para o novo acordo, apesar de países tentarem desconstruir os conceitos basilares desse 
acordo”. 
 
A conferência, porém, teve aspectos positivos: foram anunciadas contribuições financeiras para o combate 
à mudança do clima, entre os quais estão os fundos que vão viabilizar o Acordo-Quadro de Varsóvia para a 
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (Redd). O acordo prevê a aplicação de US$ 280 
milhões no combate ao desmatamento e à degradação de florestas, uma das maiores causas de emissão 
de gases causadores de efeito estufa. 
 
Na COP-19, decidiu-se também estabelecer um mecanismo internacional para proteger populações mais 
vulneráveis de perdas causadas por desastres naturais, especialmente os relacionados ao aumento do nível 
da água do mar, uma das principais consequências do aquecimento global. A expectativa é que o 
mecanismo seja implementado a partir do ano que vem. 
 
Edição: Davi Oliveira 
 
Direitos autorais: Creative Commons - CC BY 3.0 
 
Fonte:  EBC > Notícias > Meio Ambiente(http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/12/conferencia-sobre-
mudanca-do-clima-fica-aquem-das-expectativas-de) 
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05/01/2014 
 
Em 2014, haverá conferências importantes para os ru mos da agenda ambiental 
 

 
Fonte:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/ckfinder/userfiles/images/Banners%20e%20selos/perspectiva-

2014.png 
 
por Ana Cristina Campos, Repórter da Agência Brasil 
 
Brasília  – A comunidade internacional vai lidar, no ano que vem, com duas negociações importantes para 
definir os rumos da agenda ambiental. A 20ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (COP-20) está prevista para ocorrer entre 1º e 12 de dezembro de 2014, 
em Lima, no Peru. Além da COP-20 haverá a 12ª reunião de cúpula da Convenção de Diversidade Biológica 
(CDB), que será sediada pela Coreia do Sul entre 6 e 17 de outubro de 2014. 
 
Vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU), os encontros reúnem delegações de centenas de 
países para firmar acordos de combate ao aquecimento global e de proteção da fauna e da flora. “Deve 
haver convergência entre os temas. As duas conferências não podem ficar isoladas”, disse a ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira. 
 
Para ela, é necessário maior esforço para confluência entre as negociações sobre clima e sobre a 
conservação da biodiversidade. “Temos o time do clima e o da biodiversidade, que fazem esforços imensos, 
mas nunca vi uma manifestação dos dois nas convenções internacionais. Precisamos reorganizar o 
processo político de diálogo entre as partes, o que envolve o setor privado, os jovens, as entidades 
ambientalistas, as entidades sociais e os trabalhadores”, disse. 
 
Na avaliação da ministra, a próxima COP em Lima, no Peru, que “será a primeira na Amazônia”, tem que 
resgatar a unidade que os países em desenvolvimento conseguiram na COP-19, em Varsóvia. Para 
contribuir na construção de um acordo mais amplo, Izabella disse que o Brasil já está em entendimento com 
a presidência da COP em Lima para ajudar a construir não só um engajamento dos países, mas de toda a 
sociedade em um diálogo, já com vistas a Paris que sediará a conferência em 2015, quando deve ser 
estabelecido um novo acordo global climático que entrará em vigor em 2020. 
 
Segundo Izabella o desafio é resgatar o espírito de confiança no ambiente de negociação nas próximas 
COPs. A aprovação de mecanismos capazes de diminuir as emissões de poluentes na atmosfera é um dos 
principais gargalos das negociações internacionais de mudanças climáticas. Para a ministra, é preciso 
mudar o foco das reuniões de cúpula. “Chegou a hora de parar de olhar somente para o problema e 
procurar as soluções. São debates acirrados em busca de um entendimento e o estresse político entre os 
países precisa ser eliminado”, destacou. 
 
O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações 
Exteriores, José Antonio Marcondes de Carvalho, negociador-chefe brasileiro nas conferências 
internacionais sobre temas ambientais disse que o desafio da COP em Lima é conquistar a confiança dos 
países desenvolvidos. “O Brasil continua com sua determinação inabalável de avançar nesses processos 
[de negociação climática]”, ressaltou. 
 
Edição:  Valéria Aguiar 
 
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil. Para 
reproduzir o material é necessário apenas dar crédito à Agência Brasil . 
 
Fonte:  EBC > Notícias > Meio Ambiente(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2014-01-05/em-2014-
havera-conferencias-importantes-para-os-rumos-da-agenda-ambiental) 
 



10/01/2014 
 
Quatro maiores economias da União Europeia pedem po r corte de 40% nas emissões 
 
por Jéssica Lipinski, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/emissoes.jpg 

 
Alemanha, França, Reino Unido e Itália enviaram uma 
carta(https://docs.google.com/a/envolverde.com.br/file/d/0B3Tt3iwid6uJNjBJZEFyZlVKcnc/edit) nesta 
semana pedindo que a União Europeia (UE) implemente uma meta de redução de emissões de gases do 
efeito estufa (GEEs) mais ambiciosa do que a atual até 2030. 
 
O documento, remetido a Connie Hedegaard, comissária climática da UE, e a Gunther Oettinger, comissário 
de energia do bloco, pede por uma meta de corte de GEEs para 2030 de pelo menos 40% em relação aos 
níveis de 1990. A atual meta é de uma diminuição de 20% até 2020 em comparação com os índices de 
1990. 
O texto foi assinado pelos alemães Barbara Hendricks e Sigmar Gabriel, ministros do meio ambiente e da 
energia, pelo britânico Ed Davey, secretário de energia e mudanças climáticas, pelo francês Philippe Martin, 
ministro da ecologia, e pelo italiano Andrea Orlando, ministro do meio ambiente. 
 
Segundo os ministros, a meta deve ser parte de novas propostas para o desenvolvimento energético e a 
mitigação das mudanças climáticas que a Comissão Europeia apresentará para os Estados-membros nos 
próximos meses. 
 
“É essencial que cheguemos a um acordo ambicioso se quisermos evitar os efeitos mais sérios e 
prejudiciais das mudanças climáticas. A Europa tem um papel de liderança a desempenhar na criação de 
um ímpeto e no aumento da ambição até Paris em 2015 [COP 21], incluindo a conferência climática de 
líderes mundiais de Ban Ki-moon em 2014”, escreveram os políticos. 
 
“Mas para desempenhar esse papel de liderança, a UE deve ter uma posição inicial clara e ambiciosa sobre 
suas reduções de emissão domésticas até 2030, e deve estabelecer políticas e regulamentações europeias 
para implementar sua estratégia de descarbonização segura e sustentável”, continuaram. 
 
Eles colocaram que reduzir as fontes de energia baseadas na emissão de carbono também era essencial 
para combater “as fontes de energia primitivas e a crescente dependência na importação de combustíveis 
fósseis, cada vez mais caros e voláteis”. 
 
Os ministros acreditam que essa meta também é necessária para fortalecer o comércio de emissões do 
bloco, e que a influência global da EU poderia ser prejudicada caso metas mais ambiciosas não passassem 
do discurso à ação. 
A carta se segue a um pedido anterior assinado e enviado em dezembro, mas que só se tornou público 
nesta segunda-feira, e em que oito Estados-membros – Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, 
Irlanda, Itália e Portugal – pedem que a comissão estabeleça uma meta de energias renováveis para 2030. 
 
O documento de dezembro sustenta que mais energia deve vir de fontes como eólica e solar, e que uma 
meta maior das renováveis possibilitaria mais investimentos nessas fontes, reduziria a dependência na 
importação de energia e tornaria o planejamento energético mais eficiente. 



Contudo, nem todos os Estados-membros da UE concordam com a proposição do texto de dezembro, e 
alguns deles, como a Polônia e o Reino Unido, juntamente com setores industriais mais intensos em 
carbono, defendem que o bloco deveria estabelecer apenas metas de redução de CO2. 
A comissão deve anunciar no final de janeiro se realmente estabelecerá as novas metas propostas de 
redução de emissões e de renováveis. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736084). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/quatro-maiores-economias-da-uniao-
europeia-pedem-por-corte-de-40-nas-emissoes/) 
 



14/01/2014 
 
Emissões do setor de energia dos EUA sobem 2% em 20 13 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 
Apesar de parecer pouco, alta representa o fim de uma tendência de queda nos últimos anos, assim como 
aponta para o crescimento do uso do carvão. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/graficoemissoes.jpg 

 
Os diplomatas norte-americanos têm apresentado nas negociações climáticas internacionais que as 
emissões de gases do efeito estufa dos Estados Unidos têm caído ano após ano, com isso querendo dizer 
que o país está fazendo sua parte para lidar com as mudanças climáticas. Porém, esse argumento não se 
repetirá na conferência do clima de 2014 (COP 20). 
 
De acordo com informações da Administração de Informação de Energia (AIE) dos Estados Unidos, 
divulgadas nesta segunda-feira (13), as emissões do setor de energia, que respondem por 84% das 
emissões do país, subiram 2% no ano passado. 
 
No total, o setor emitiu 5,38 bilhões de toneladas de carbono equivalente em 2013, contra os 5,27 bilhões 
liberados em 2012. 
 
A alta acontece depois de dois anos seguidos de redução, sendo que entre 2005 e 2012 as emissões 
caíram 12%. 
 
Segundo a AIE, a retomada do uso do carvão para a geração de energia, o aumento nos preços do gás 
natural (incluindo do gás de xisto) e o aquecimento da economia justificam o crescimento das emissões. 
 
O uso do carvão atingiu seu ápice em outubro, quando respondeu por 39% da eletricidade gerada nos EUA, 
enquanto o gás atendeu a 28% da demanda. 
 
Apesar da alta nas emissões, a AIE destaca que o governo Obama segue dentro de sua meta de reduzi-las 
em 17% até 2020, com relação ao nível de 2005. 
 
Além disso, a entidade projeta que, para 2014 e 2015, a liberação de gases do efeito estufa do setor 
energético permanecerá no nível atual. 
 
Uma das razões para essa estimativa são as novas normas para regulamentar as emissões de usinas 
geradoras de energia, que devem ser apresentadas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) em breve. 
 
A AIE apresentou ainda uma avaliação dos últimos an os, apontando o porquê da queda nas 
emissões: 
• Fraco crescimento econômico, freando a demanda energética; 
• Melhora da eficiência energética em todos os setores da economia, incluindo construção e transporte; 
• Aumento nos preços da energia nos últimos quatro anos, com exceção da geração por gás natural; 



• Descoberta e exploração de reservas abundantes e baratas de gás natural, popularizando ainda mais 
essa fonte; 

• A descarbonização do setor de energia desde 2010, com o gás natural e as fontes renováveis 
substituindo o carvão. 

 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias3/noticia=736126). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/emissoes-setor-de-energia-dos-eua-
sobem-2-em-2013/) 
 



20/01/2014 
 
Contenção do aquecimento global inclui redução de U S$ 30 bi em investimentos em combustíveis 
fósseis 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Emissões precisão diminuir pelo menos 70% no período de 2010 e 2050. 

Foto:  petri_pomell 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/emissoes-ecod.jpg 

 
Embora muita gente ainda duvide da existência do aquecimento global, o fenômeno já registra um aumento 
de temperatura de 0,8º Celsius em relação a média, segundo estudos da Organização das Nações Unidas 
(ONU), o que tem causado o degelo no Ártico, inundações, secas e migrações forçadas em todo o mundo, 
só para citar alguns exemplos. 
 
O mais recente relatório da ONU, que vazou para a imprensa na quarta-feira, 15 de janeiro, aponta que as 
emissões dos gases de efeito estufa (que aceleram o aquecimento global) precisarão diminuir pelo menos 
70% no período de 2010 e 2050 para que a média do aumento de temperatura seja inferior a 2ºC. Do 
contrário, segundo os cientistas, os riscos de um colapso em nível mundial serão inevitáveis. 
 
Para alcançar a meta de redução de emissão de gases nocivos estabelecida pela ONU, os governos 
precisarão extrair grandes quantidades dessas substâncias do ar, além de investir trilhões em energia limpa. 
 
O relatório da ONU sugere que técnicas de remoção de dióxido de carbono passem a ser empregadas na 
atmosfera. No entanto, essas tecnologias ainda estão em um nível de desenvolvimento considerado 
experimental. Entre os maiores projetos estão a reforma da usina Boundary Dam, no Canadá, que será 
capaz de capturar um milhão de toneladas de gases nocivos por ano, informou a Reuters. 
 
Mas também seria necessário investir US$ 147 bilhões em energia limpa (solar, eólica e nuclear, por 
exemplo), além de reduzir o investimento em combustíveis fósseis em US$ 30 bilhões de dólares por ano. 
 
A previsão da comunidade internacional é a de que os países só venham a acertar um acordo de redução 
das emissões de gases-estufa em 2015, durante a 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (COP-21), que será realizada em Paris, na França. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/contencao-do-
aquecimento-global-inclui-reducao-de?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/contencao-aquecimento-global-inclui-reducao-de-
us-30-bi-em-investimentos-em-combustiveis-fosseis/) 
 



20/01/2014 
 
Mudanças do clima: o que podemos esperar para 2014 
 
por Jorge Abrahão* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/niagara-congelada-rtr-7.jpg 

 
O ano começa com um desafio: que nossa atenção e atuação estejam voltadas para estabelecer políticas 
de enfrentamento às mudanças climáticas. 
 
Notícias sobre o clima estão dominando as pautas da mídia por todo o mundo neste início de ano. De um 
lado, a América do Norte vem enfrentando uma onda de frio que culminou, em 7 de janeiro, com o dia mais 
gelado dos últimos 40 anos, quando a sensação térmica beirou 50°C negativos em Chicago (EUA). 
Enquanto isso, no Hemisfério Sul, uma onda de calor com sensação térmica na média dos 50°C atingiu o 
Rio de Janeiro, junto com altos índices de radiação ultravioleta que chegou a alcançar níveis extremos por 
todo país. 
 
Cientistas afirmam que os diferentes fenômenos são, na verdade, causados pelo mesmo problema: o 
aquecimento global. O clima estaria mais quente e, como consequência, surgiria um padrão climático 
diferente, alternando períodos de calor e de frio intensos. 
 
Tais acontecimentos nos levam a retomar uma discussão que há décadas ocupa a cabeça de estudiosos e 
interessados na temática do clima: como poderemos reverter essa situação e atenuar os efeitos já 
percebidos? 
 
Cada setor da sociedade tem seu papel a desempenhar para que esse quadro seja modificado. As políticas 
climáticas independem de fronteiras, destacando-se a necessidade de uma atuação global envolvendo 
todos os países, por meio de políticas de clima internacional, de governos que contribuam com o 
estabelecimento de políticas e metas de redução de emissões e de desmatamento, empresas que invistam 
em inovação e em gestão de baixo carbono e a sociedade civil reduzindo o consumo e utilizando 
transportes públicos. Todos podem, por pequenas ações, contribuir para reverter esse quadro. 
 
O ano de 2013 foi marcado por atuações tímidas quanto às políticas climáticas, mesmo tendo sido um ano 
com preocupantes fenômenos, como o tufão devastador que atingiu as Filipinas, em novembro, e o nível de 
440 ppm de concentração de CO2 na atmosfera, atingidos no mês de maio, a taxa mais alta dos últimos 3 
milhões de anos. 
 
Há algum tempo, cientistas alertavam para a necessidade de essa cifra ficar abaixo de 350 ppm, caso 
contrário, a temperatura poderia subir, em média, 2 ºC até o fim do século. Para termos uma melhor 
dimensão dessa alta concentração, basta lembrarmos que antes da Revolução Industrial a concentração 
flutuava entre 180 ppm e 280 ppm. 
 
A COP-19, realizada em dezembro, na Polônia, pouco impressionou, deixando a sensação de estarmos 
vivendo mais do mesmo. Entre os poucos temas que tiveram significativos avanços estão o regime de 
compensação por perdas e danos e o chamado pacote REDD (aprovação de créditos por Redução de 
Emissões por Desmatamento e Degradação), que foi completado e começa a ser operacionalizado nos 
próximos anos. 
 



A boa notícia veio com a iniciativa Carbono Neutro, existente desde 2010, que impressionou pela decisão 
de 414 cidades, em 45 países, que se comprometeram a reduzir suas emissões em 1% ao ano. Juntas, as 
emissões dessas cidades representam 4,2% das emissões mundiais. 
 
Fórum Clima  
O Fórum Clima – Ação Empresarial sobre Mudanças Climáticas, é um grupo criado para estabelecer um 
diálogo entre o governo e o setor empresarial e fazer com que as políticas de enfrentamento às mudanças 
climáticas atinjam os melhores resultados possíveis. As 17 empresas participantes desse grupo e as duas 
organizações apoiadoras – a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única) e o Fórum Amazônia 
Sustentável –, vêm trabalhando nessa agenda e estimulando outras empresas e organizações a contribuir 
com a economia de baixo carbono, aproveitando novas oportunidades de negócios e, assim, reduzindo 
significativamente os impactos negativos das mudanças climáticas sobre o planeta. 
 
No ano passado, o grupo de trabalho desempenhou importantes atividades nessa agenda, como o 
lançamento do Guia Metodológico para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Engenharia e 
Construção(http://forumempresarialpeloclima.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Guia.pdf), para 
levantamento unificado das emissões na construção civil pesada, e a participação ativa na consulta pública 
ao Plano Nacional sobre Mudanças do Clima. O grupo entra em 2014 tendo como principal tarefa a de 
harmonizar as políticas públicas em torno do objetivo comum de reduzir emissões. 
 
Ainda em dezembro de 2013, durante seu seminário anual, o Fórum Clima lançou a versão preliminar do 
estudo O Desafio da Harmonização das Políticas Públicas de Mudanças Climáticas – Volume 
II(http://www3.ethos.org.br/cedoc/o-desafio-da-harmonizacao-das-politicas-publicas-de-mudancas-
climaticas-volume-ii/#.UtbdB_RDvP0), documento que destaca o aceleramento das mudanças climáticas 
pelo mundo e exige medidas que reduzam suas causas – a chamada mitigação –, bem como adaptações 
para melhor enfrentá-las. Em 2014, o estudo será trabalhado pelo Fórum Clima a fim de que se alcancem 
soluções para esses problemas e se diminuam as dificuldades em criar as regras, incentivos e restrições 
necessárias para alterar esse cenário, dificuldades essas consequentes da complexidade científica e da 
diversidade de atores envolvidos em variados âmbitos: local, estadual, nacional e internacional. 
 
Na ocasião, também foram discutidas as graves previsões do IPCC sobre os cenários futuros e a 
necessidade de que todos contribuam com a redução de emissões com um imediatismo que não se teve até 
hoje. Mencionou-se ainda a permissão de maiores emissões para os países desenvolvidos, a qual, com a 
urgência que temos em reduzir por igual as emissões em todo o mundo, não faz mais nenhum sentido. É 
necessário que os países aprendam a se desenvolver considerando as limitações climáticas e que, com 
isso, saibam conduzir uma economia sustentável desde o inicio. 
 
A meta deste ano do Fórum Clima é trabalhar nessas urgências e defender a proposta do Brasil de um 
compromisso que leve em conta as emissões iniciadas desde a Revolução Industrial, tendo em vista que é 
preciso aliar justiça climática com mitigação e adaptação. 
 
Política Nacional sobre Mudança do Clima  
Em 2013, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima esteve disponível para consulta pública e o Brasil foi 
decisivo ao instituir a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), adotando voluntariamente o 
compromisso nacional de reduzir as emissões entre 36,1% a 38,9% até 2020. 
 
Entre as ações do plano, destacam-se as seguintes: reduzir o índice de desmatamento anual da Amazônia 
em 80% até 2020, de acordo com o Decreto nº 7390/2010(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7390.htm); ampliar o consumo interno de etanol em 11% ao ano nos próximos dez 
anos; dobrar a área de florestas plantadas, para 11 milhões de hectares em 2020; aumentar a reciclagem 
de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015; ampliar a oferta de energia elétrica de cogeração, 
principalmente a que emprega bagaço de cana-de-açúcar, para 11,4% da oferta total de eletricidade no 
país, em 2030; e reduzir as perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica à taxa de 1.000 GWh por 
ano, nos próximos dez anos. 
 
Esperamos que em 2014 a COP-20, que será realizada no Peru, prepare as bases reais para um novo 
acordo climático, que engaje e comprometa todas as ações, mitigando os efeitos negativos a partir de 2015. 
 
Que 2014 seja o ano em que daremos passos expressivos em direção a essas metas e que, nos próximos 
12 meses, tenhamos a certeza de que nossa economia caminha a passos largos e decididos para a política 
de baixo carbono. Esperamos também que esse tema seja debatido de forma transparente e responsável 
nas eleições deste ano. 
 



* Jorge Abrahão  é presidente do Instituto Ethos. 
** Publicado originalmente no site Instituto Ethos(http://www3.ethos.org.br/cedoc/mudancas-do-clima-o-que-
podemos-esperar-para-2014/#.Ut0iy9JTuM9). 
 
Fonte:  Instituto Ethos/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/mudancas-clima-o-que-podemos-
esperar-para-2014/) 
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Caem investimentos mundiais em energias alternativa s 
 
por Samuel Oakford, da IPS 
 

 
Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção Marco 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CMNUCC). 

Foto:  Lusha Chen /IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/figueres2-640-629x457.jpg 

 
Nações Unidas, 20/01/2014  – Apesar da redescoberta pelos que ditam a tendência em Wall Street da 
importância dos mercados “verdes”, os investimentos mundiais em energias alternativas caíram 12% no ano 
passado. Um relatório da empresa de dados Bloomberg New Energy Finance mostra que os investimentos 
caíram tanto nos Estados Unidos quanto na China. Na verdade, para este país asiático foi o primeiro ano 
em uma década em que não houve crescimento nesse setor. Também caíram quase pela metade na 
Europa devido às medidas de austeridade. 
 
O setor solar liderou a queda. Os preços dos painéis fotovoltaicos desmoronaram, provocando uma 
contração de 20% em toda a indústria. Entretanto, houve aumento na demanda por instalações solares em 
terraços, e os investidores se voltaram ao financiamento das companhias que as fabricam, dessa forma 
duplicando o valor do Índice global de Energia Solar MAC. Em maio, o grupo de investimentos Goldman 
Sachs acordou aportar mais de US$ 500 milhões em painéis solares fabricados pela empresa norte-
americana SolarCity Corp. 
 
“Por que a Goldman Sachs está investindo? Por que Warren Buffet investe? A resposta é que não são 
bobos. Há muito dinheiro a ser ganho aí” no futuro, explicou Michael Liebrich, chefe-executivo da Bloomberg 
New Energy Finance. “Para cada painel solar que se venda abaixo do custo, alguém está recebendo um 
painel solar barato. Estamos vendo o início de uma nova era nas tecnologias da energia, e as finanças 
estão fluindo. Esses chamativos acordos permitirão que seja muito mais fácil para o lote seguinte”, afirmou 
Liebrich. 
 
O executivo conversou com a IPS por ocasião da sexta Cúpula de Investimentos sobre Riscos Climáticos, 
realizada no dia 14 na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York. O encontro reuniu 
quase 500 investidores privados, administradores de fundos de pensão e banqueiros, que chegaram a duas 
conclusões fundamentais: a mudança climática deve ser enfrentada e há dinheiro suficiente para isso. 
Contudo, enquanto o setor das energias se consolida e amadurece, o ambiente de investimentos não dá 
respiro aos moradores em países de risco. No ano passado, houve um recorde de temperaturas altas na 
Austrália, houve inundações no Sudão do Sul e as Filipinas sofreram o pior tufão de sua história. 
 
“Se não houvesse a mudança climática, de toda forma estaríamos avançando para matrizes de energia 
baixa em carbono”, afirmou Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção Marco das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática (CMNUCC). “Mas o clima supõe um fator de urgência. Agora sabemos 
que se demorarmos para equilibrar a matriz mundial de energia poderemos enfrentar gravíssimas ameaças 
à economia mundial”, alertou. 
 
Na 19ª Conferência das Partes da CMNUCC, realizada em novembro na capital da Polônia, foi criado o 
Mecanismo de Varsóvia para enfrentar as perdas e os danos associados à mudança climática. Acordado 
apenas alguns dias depois que o tufão Haiyan açoitou as Filipinas, o mecanismo é um veículo para destinar 



fundos aos países mais pobres que sofrem a carga dos desastres naturais associados com as crescentes 
emissões de carbono. Mas ainda não está claro como será financiado. 
 
“Temos um período para fazer isso, e basicamente são os próximos dez anos”, ressaltou Figueres à IPS. Na 
próxima década “teremos que ser capazes de estabelecer um teto mundial para as emissões”, acrescentou. 
Apesar do consenso científico sobre as causas do aquecimento global, muitos países continuam 
subsidiando os combustíveis fósseis, que geram as principais emissões contaminantes, muitas vezes 
colocando em desvantagem as energias limpas quando estas poderiam competir em um mercado livre. 
 
“Certas energias renováveis já são mais baratas do que os combustíveis fósseis, apesar de estes serem 
beneficiados com subsídios”, pontuou Figueres. “Assim, na verdade, são verdadeiramente competitivos. 
Mas o ponto é que não devemos deixar que sejam casos isolados em certos países”, acrescentou. 
 
Em 2011, a Agência Internacional de Energia informou que os subsídios para fontes renováveis somaram 
naquele ano US$ 88 bilhões, contra US$ 500 bilhões para os combustíveis fósseis. E em 2013 o Fundo 
Monetário Internacional informou que “as subvenções para a energia alcançaram a impressionante cifra de 
US$ 1,9 trilhão em todo o mundo”, em sua maior parte destinados a combustíveis fósseis. 
 
“A política é extremamente importante, porque justamente agora carecemos de um campo de jogo parelho 
entre energia limpa, uma indústria emergente com grandes benefícios sociais, e a dos combustíveis fósseis, 
altamente subsidiada e com impactos negativos”, opinou Mindy Lubber, presidente da não governamental 
Ceres, coorganizadora da conferência. “Políticas de governo completas que incentivem melhor as energias 
limpas e avaliem adequadamente os impactos dos combustíveis fósseis seriam de enorme utilidade para 
promover mais investimentos na energia limpa”, afirmou. 
 
Vários bancos importantes dos Estados Unidos e da Europa, incluindo Bank of America, JP Morgan e Credit 
Agricole Corporate, adotaram voluntariamente pautas sobre a emissão dos chamados “bônus verdes” 
destinados a esforços de mitigação do aquecimento global. Fundos públicos de pensões no Estado da 
Califórnia e na Suécia já investiram em bônus semelhantes. 
 
“As políticas de governo têm um papel fundamental, mas os próprios investidores devem trabalhar mais 
duro para priorizar os investimentos em energia limpa em todo tipo de ativos, incluindo o mercado de bônus 
e em projetos de investimentos diretos”, disse Lubber à IPS. “O estabelecimento de metas específicas para 
um portfólio de investimentos em energia limpa enviaria um forte sinal aos mercados”, ressaltou. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/caem-investimentos-mundiais-em-energias-
alternativas/) 
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Estratégias do Brasil para as negociações sobre o c lima 
 
por João Guilherme Sabino Ometto* 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/09/Climate.jpg 

 
Ante o impasse entre as nações desenvolvidas e as emergentes e em desenvolvimento na Conferência da 
ONU sobre o Clima (COP-19), recentemente realizada em Varsóvia, na Polônia, o Comitê de Mudanças 
Climáticas da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) entende não ser razoável que o 
Brasil indique metas antes de ter alguma clareza sobre os compromissos que os países ricos estão 
dispostos a negociar. Afinal, já antecipamos algumas ações e temos nos mostrado flexíveis. 
 
A entidade, que participa das COPs desde o Encontro de Copenhague, em 2009, integrando a delegação 
brasileira coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, pondera que agora é hora de um pouco de 
cautela, pois o encontro de Varsóvia caracterizou-se por uma cisão entre os desenvolvidos, liderados pelo 
Umbrella Groupe, e os em desenvolvimento, representados pelo G77 & China, no qual está o Brasil. Os 
primeiros se negam a discutir sua responsabilidade histórica na emissão de gases de efeito estufa, que 
possibilitou que crescessem e enriquecessem. Esta discussão possibilitaria um melhor balanço nas 
responsabilidades futuras a serem assumidas por todos os países.O que desejam é o comprometimento 
atual de todos com objetivos a serem estabelecidos. 
 
Assim, parece distante a viabilização dos dois pilares das conferências da ONU: taxas de redução das 
emissões dos gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura em no máximo dois graus 
Celsius; e dinheiro para financiar a mitigação das mudanças climáticas, bem como a capacitação e 
transferência de tecnologia, cujo montante deveria alcançar US$ 100 bilhões a partir de 2020. 
 
É muito claro, portanto, que os países desenvolvidos lutarão até o fim para incluir ao menos os emergentes 
em um novo acordo, a ser formalizado na COP-21, em 2015, no qual todos tenham compromissos iguais. 
Diante dessa indecisão, o futuro do sistema climático parece pautado por dois cenários: metas obrigatórias 
para os grandes emissores dos gases de efeito estufa, dentre eles o Brasil; e voluntárias para todos. Por 
isso, não devemos nos comprometer antes de verificar como cada um está disposto a contribuir. 
 
Os avanços observados em Varsóvia na questão específica das florestas, com a finalização das regras de 
aplicação para projetos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD plus), não são 
suficientes para que já estabeleçamos compromissos ousados, enquanto os demais seguem omissos. De 
todo modo, a Fiesp entende que, no aspecto das florestas, nosso país deva cumprir a recomendação de 
definir uma autoridade nacional, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, para participar das negociações. 
Defende, ainda, que os entendimentos devam centrar-se no financiamento e no desafio de mensurar, 
reportar e verificar projetos, no qual também devem ser contempladas as florestas em propriedades 
privadas. Os créditos para aporte financeiro são essenciais para dar escala à adoção de projetos nacionais 
e subnacionais. 
 
A entidade dialogará com as autoridades, contribuindo para as próximas estratégias nacionais relativas às 
conferências do clima. A Fiesp considera que as bases do novo acordo a ser adotado na COP-21 devam 
levar em conta metas ambiciosas, mas incluindo o passivo das emissões e os princípios de equidade entre 
os países. Nesse aspecto, concorda com a proposta brasileira de se criar metodologia para quantificar as 
responsabilidades anteriores. Demonstrando-se isso matematicamente, nenhuma nação poderá, pelo 
menos de modo ético, fugir aos seus compromissos com a humanidade. Defendemos, ainda, que uma 



decisão ligada à agropecuária deva garantir a segurança alimentar e os sistemas produtivos, evitando-se 
decisões que permitam a adoção de barreiras ao comércio disfarçadas com objetivos ligados à mudança do 
clima. 
 
A Fiesp enfatiza que, em 2012, o Brasil já havia superado as metas de redução do desmatamento do 
cerrado para 2020, que eram de 40%, atingindo 60,5%. No que diz respeito à Amazônia, chegamos a 
76,7%, muito próximos do objetivo de 80%. O novo Código Florestal Brasileiro contém avanços que também 
devem ser creditados como ação antecipada. Dentre eles, a agenda de regularização para recuperar ao 
menos 4,8 milhões de hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a recuperação ou 
compensação de até 21 milhões de hectares de Reserva Legal. 
 
A entidade salienta a importância do reconhecimento internacional desses avanços já concretizados em 
nosso país, para que outras nações não busquem adiar as suas iniciativas e/ou aleguem que nada foi feito. 
O propósito prioritário de reverter as mudanças climáticas não pode limitar-se ao proselitismo e aos 
interesses individuais. Todos têm de fazer sua parte! 
 
* João Guilherme Sabino Ometto , engenheiro (EESC/USP), é presidente do Conselho de Administração 
do Grupo São Martinho, vice-presidente da Fiesp e coordenador do Comitê de Mudanças Climáticas da 
entidade. 
** Publicado originalmente no site Mercado Ético. 
 
Fonte:  Mercado Ético/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/estrategias-brasil-para-negociacoes-
sobre-o-clima/) 
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The Elders lançam apelo aos líderes mundiais a favo r do clima 
 

 
Foto:  inShare 

Fonte:  http://diariodigital.sapo.pt/images_content/2014/the-elders240114.jpg 
 
O grupo internacional conhecido como The Elders pediu esta sexta-feira que os líderes mundiais dêem 
demonstrações de coragem face ao problema das alterações climáticas, o maior desafio do nosso tempo. 
 
Quando Nelson Mandela fundou o grupo The Elders, ele pediu-nos para sermos mais audazes e emprestar 
a nossa voz àqueles que não a têm, escreveu o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan numa coluna 
publicada nos jornais O Estado de São Paulo, Le Figaro (França), Washington Post (EUA), Süddeutsche 
Zeitung (Alemanha), El Universal (México) e Huanqiu Shibao (China). 
 
Para o grupo, que reúne diferentes personalidades de distintos países que trabalham a favor da solução dos 
conflitos mundiais, 2014 é um ano decisivo na luta contra as alterações climáticas, com a cimeira 
organizada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em Setembro, em Nova Iorque, destinada a 
preparar a grande conferência de 2015, em Paris, na qual se espera concluir o acordo mais ambicioso 
jamais alcançado para reduzir as emissões de gás com efeito de estufa. 
 
É imperativo que os governos e os empresários levem para esta cimeira medidas ambiciosas se quisermos 
assinar um novo acordo sólido em 2015, em Paris, que seja universal e juridicamente vinculante, escreveu 
ainda Kofi Annan. 
 
Segundo o ex-chefe da ONU, estamos numa encruzilhada. Se tomarmos uma certa direcção, corremos o 
risco de transmitir um terrível legado para os nossos filhos e netos. Se escolhermos outra, teremos a 
possibilidade de colocar o nosso mundo no rumo de um futuro mais justo e sustentável. 
 
Fonte:  diáriodigital > Notícias > Sociedade(http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=681332) 
 



30/01/2014 
 
Influência humana é clara no aquecimento "inequívoc o" do planeta, diz IPCC 
 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas divulga primeira parte de estudo sobre aumento da 
temperatura no globo e afirma que últimas três décadas foram sucessivamente mais quentes que qualquer 
outra desde 1850. 
 

 
Fonte:  http://www.dw.de/influ%C3%AAncia-humana-%C3%A9-clara-no-aquecimento-inequ%C3%ADvoco-

do-planeta-diz-ipcc/a-17397174 
 
O aquecimento do planeta é "inequívoco", a influência humana no aumento da temperatura global é "clara", 
e limitar os efeitos das mudanças climáticas vai requerer reduções "substanciais e sustentadas" das 
emissões de gases de efeito estufa. A conclusão é do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC), que divulgou nesta quinta-feira (30/01), em Genebra, a primeira parte do quinto relatório sobre o 
tema. 
 
Os cientistas do IPCC – que já foram premiados com o Nobel da Paz em 2007 – fizeram um apelo enfático 
para a redução de gases poluentes. "A continuidade das emissões vai continuar causando mudanças e 
aquecimento em todos os componentes do sistema climático", afirmou Thomas Stocker, coordenador e 
principal autor da Parte 1 do quinto Relatório sobre Mudanças Climáticas, cuja versão preliminar já foi 
apresentada em setembro de 2013. 
 
O documento serviu de base durante a Conferência das Partes (COP) das Nações Unidas sobre o Clima em 
Varsóvia, na Polônia, no final do ano passado. Em 1500 páginas, cientistas de todo o mundo se debruçaram 
sobre as bases físicas das mudanças climáticas, apoiados em mais de 9 mil publicações científicas. 
 
"O relatório apresenta informações sobre o que muda no clima, os motivos para as mudanças e como ele 
vai mudar no futuro", disse Stocker. 
 
Correções  
A versão final divulgada nesta quinta é um texto revisado e editado e não tem muitas mudanças em relação 
ao documento apresentado em setembro do ano passado, que elevou o alerta pelo aquecimento global e 
destacou a influência da no processo. 
 
"A influência humana no clima é clara", afirma o texto. "Ela foi detectada no aquecimento da atmosfera e 
dos oceanos, nas mudanças nos ciclos globais de precipitação, e nas mudanças de alguns extremos no 
clima". 



 
O estudo do IPCC diz que "a influência humana no clima é clara" 

Fonte:  http://www.dw.de/influ%C3%AAncia-humana-%C3%A9-clara-no-aquecimento-inequ%C3%ADvoco-
do-planeta-diz-ipcc/a-17397174 

 
Segundo o IPCC, desde a década de 1950, muitas das mudanças observadas no clima não tiveram 
precedentes nas décadas de milênios anteriores. "A atmosfera e os oceanos estão mais quentes, o volume 
de neve e de gelo diminuíram, os níveis dos oceanos subiram e a concentração de gases poluentes 
aumentou", diz um resumo do documento. 
 
"Cada uma das últimas três décadas foi sucessivamente mais quente na superfície terrestre que qualquer 
década desde 1850. No hemisfério norte, o período entre 1983 e 2012 provavelmente foi o intervalo de 30 
anos mais quente dos últimos 800 anos", prossegue. 
 
Aquecimento dos oceanos  
O grupo de cientistas também lembra que o aquecimento dos oceanos domina o aumento de energia 
acumulada no sistema climático, e que os mares são responsáveis por mais de 90% da energia acumulada 
entre 1971 e 2010. 
 
"É praticamente certo que o oceano superior (até 700m de profundidade) aqueceu neste período, enquanto 
é apenas provável que tenha acontecido o mesmo entre 1870 e 1970", diz o relatório. 
 
O nível dos mares também aumentou mais desde meados do século 20 que durante os dois milênios 
anteriores, segundo estima o IPCC. Entre 1901 e 2010, o nível médio dos oceanos teria aumentado cerca 
de 20 centímetros, diz o documento. 
 

 
Estudo demanda reduções "substanciais e sustentadas" das emissões de gases de efeito estufa 

Fonte:  http://www.dw.de/image/0,,17214409_401,00.jpg 



As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e protóxido de nitrogênio (conhecido como 
gás hilariante) aumentaram, principalmente por causa da ação humana. Tais aumentos se devem 
especialmente às emissões oriundas de combustíveis fósseis. Os oceanos, por exemplo, sofrem 
acidificação por absorver uma parte do CO2 emitido. 
 
Futuro sombrio  
A temperatura global deverá ultrapassar 1,5ºC até o final deste século em comparação com níveis 
estimados entre 1850 e 1900. O aquecimento global também deverá continuar além de 2100, mas não será 
uniforme, dizem os cientistas do clima. As mudanças nos ciclos da água no mundo também não serão 
homogêneos neste século, e o contraste entre regiões secas e úmidas e regiões de seca e de chuvas 
deverá aumentar. 
 
O resumo do texto ainda constata que a acumulação de emissões de CO2 deverá ser determinante para o 
aquecimento global no final do século 21 e adiante. "A maioria dos efeitos das mudanças climáticas deverão 
perdurar por vários séculos, mesmo com o fim das emissões". 
 
Até outubro, o IPCC ainda vai publicar mais duas partes do relatório e também um documento final. A 
segunda parte será divulgada em março, no Japão, e detalhará os impactos, a adaptação e a 
vulnerabilidade a mudanças climáticas. Em abril, Berlim será palco das conclusões do IPCC sobre 
mitigação. 
 
Fonte:  DW > Notícias > Meio Ambiente(http://www.dw.de/influ%C3%AAncia-humana-%C3%A9-clara-no-
aquecimento-inequ%C3%ADvoco-do-planeta-diz-ipcc/a-17397174) 
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IPCC reforça influência do homem no aquecimento glo bal 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/capaipcc2013base.jpg 

 
Versão final do relatório sobre as bases científicas das mudanças climáticas destaca que é praticamente 
certo que a emissão de gases do efeito estufa proveniente das atividades humanas é a principal causa da 
elevação das temperaturas. 
 
“O aquecimento global é inequívoco, a influência humana tem sido sua causa dominante desde a metade 
do século XX, e as concentrações de gases do efeito estufa, já em níveis nunca vistos nos últimos 800 mil 
anos, vão persistir por muitos séculos”. 
 
É assim que começa o comunicado das Nações Unidas sobre a publicação da versão final do “Mudanças 
Climáticas 2013: As bases físicas científicas(http://envolverde.com.br/)”, apresentado nesta quinta-feira (30). 
O conteúdo principal do relatório já havia sido divulgado em setembro do ano passado, mas agora a íntegra 
do documento está disponível online. 
 
Produzido pelo Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC), entidade vencedora do Prêmio 
Nobel da Paz de 2007, o relatório contou com 259 autores de 39 países e recebeu mais de 54 mil 
comentários de outros pesquisadores. 
 



O documento afirma que é extremamente provável que mais da metade do aumento das temperaturas 
médias na superfície global entre 1951 a 2010 tenha sido causada pela maior concentração de gases do 
efeito estufa na atmosfera resultante das atividades humanas. 
 
“A influência humana foi detectada no aquecimento da atmosfera e do oceano, em mudanças no ciclo da 
água, na redução de neve e gelo, no aumento do nível dos oceanos e em transformações nos extremos 
climáticos”, destaca o relatório. 
 
Os cientistas apontam que é provável que o planeta se aqueça pelo menos 1,5°C até o fim deste século, 
sendo que a elevação de temperaturas desde a Revolução Industrial até hoje teria sido de 0,8°C. Eles 
também alertam que, na maioria dos cenários, é provável que o aquecimento global ultrapasse os 2°C, 
resultando em eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes. 
 
É considerado altamente provável que nos próximos 100 anos o nível dos oceanos suba entre 26 cm a 82 
cm, causando impactos para cerca de 70% das regiões costeiras do planeta. A elevação entre 1900 e 2012 
foi de 19 cm. 
 
A crescente acidificação também é um problema que tende a se agravar, sendo que, desde o início da Era 
Industrial, o pH da superfície dos oceanos subiu 0,1, com um aumento de 26% na concentração de íons de 
hidrogênio. 
 
A acidificação é a principal responsável pelo processo de “branqueamento” dos recifes de coral. Sem os 
corais, todo o ecossistema marinho está em perigo. 
 
Segundo o IPCC, nas últimas duas décadas, a Groelândia e a Antártica perderam massa de gelo, e 
praticamente todas as geleiras do planeta passaram pelo mesmo processo. 
 
A taxa de derretimento nas geleiras teria sido entre 91 a 361 gigatoneladas ao ano no período entre 1971 a 
2009. 
 
Na Groenlândia, é muito provável que a perda de gelo tenha acelerado recentemente, passando de 34 
gigatoneladas ao ano entre 1992 a 2001 para 215 gigatoneladas anuais entre 2002 e 2011. 
 
A versão final do relatório consiste de um sumário para legisladores, descrições técnicas divididas em 14 
capítulos e seis anexos, incluindo um atlas global e projeções climáticas regionais. 
 
“Com mais de 1.500 páginas e 600 diagramas, o relatório do Grupo de Trabalho I (GT I) fornece uma ampla 
base científica para as mudanças climáticas, citando mais de nove mil publicações científicas”, explica 
Thomas Stocker, co-presidente do GT I. 
 
O IPCC é dividido em três Grupos de Trabalho (GTs) e uma Força-Tarefa. O GT I é responsável pela “Base 
Científica da Mudança Climática”, o II lida com “Impactos da Mudança Climática, Adaptação e 
Vulnerabilidade” e o III está a cargo de explicar a “Mitigação da Mudança Climática”. A Força-Tarefa busca 
melhorar as metodologias para o cálculo e divulgação das emissões nacionais de gases do efeito estufa. 
 
A previsão é de que o GT II apresentará seu relatório em março de 2014, e o GT III, em abril. 
 
O grande documento síntese de todos esses trabalhos será a Quinta Avaliação do IPCC (IPCC Fifth 
Assessment Report – AR5), que deve ser divulgada durante a Conferência das Partes das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas no final deste ano em Lima, no Peru (COP-20). 
 
Vídeo detalha o processo de trabalho para a elaboração do relatório Mudanças Climáticas 2013:As bases 
físicas científicas. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736253). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-reforca-influencia-homem-
aquecimento-global/) 
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Desfazendo o entrelaçamento do carbono 
 
por John Elkington* 
 

 
Foto:  http://www.shutterstock.com/ 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/shutterstockcarbono.jpg 
 
Ao voar recentemente para a Colômbia, li sobre a história de sua indústria de mineração. Ali, as ameaças 
ao setor possuem múltiplas formas. Algumas são explosivas: por exemplo, em outubro, a maior produtora 
de carvão daquele país, a Cerrejón (uma joint venture entre as gigantes da mineração Anglo American, BHP 
Billiton e Xstrata), sofreu um atentado a bomba em sua linha férrea, descarrilando parcialmente um trem que 
transportava carvão destinado à exportação. 
 
O incidente, assumido pelas FARC, foi o último de uma série de ataques, objetivando a destruição de 
oleodutos e gasodutos. Para o comércio mundial de combustíveis fósseis, esses ataques representam 
pouco mais que alfinetadas. Dias antes, minha cidade natal, Londres, havia ouvido um discurso, esboçando 
uma ameaça existencial aos combustíveis fósseis em geral – e ao carvão em particular. 
 
Em um acontecimento marcante, o diplomata e economista mexicano José Angel Gurría fez um 
pronunciamento como secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), mapeando um futuro que deve ter deixado a indústria mundial de carvão tremendo de medo. 
Sua mensagem: nós precisamos zerar as emissões de dióxido de carbono (a indústria do carvão contribui 
maciçamente com essas emissões) até a segunda metade do século. 
 
Ele frisou que, “seria difícil imaginar um problema de gerenciamento de risco mais complexo que o 
decorrente das mudanças climáticas”. Mas também ressaltou o custo crescente dos desastres relacionados 
ao clima. Por exemplo, em 2011, uma única tempestade, o Furacão Sandy, custou cerca de 75 bilhões de 
dólares, isto é, 0,5% do PIB dos Estados Unidos. Levará algum tempo para que possamos estimar o custo 
dos danos causados em novembro, nas Filipinas, pelo tufão Haiyan; mas com mais de 10 mil possíveis 
mortos e centenas de milhares de desalojados, seu valor será, provavelmente, alto. 
 
A ciência do clima mais recente sugere que tais catástrofes se tornem rotina. O presidente do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC) alertou que o mundo precisa 
agir sobre o aquecimento global, pois somente assim nossa herança às gerações futuras não será “um 
planeta nojento, estragado e poluído”. 
 
Rajendra Pachauri fez um pronunciamento assim que o tufão Haiyan atingiu as Filipinas com violência. 
Apesar de afirmar que não é possível culpar o aumento das emissões de carbono por qualquer desastre 
isolado, ele ressaltou que a elevação da frequência de eventos meteorológicos extremos está totalmente de 
acordo com as previsões científicas. 
 



Em tom mais positivo, Angel Gurría recordou, em seu discurso de Londres, que o mundo conseguiu, nos 
últimos anos, administrar muito bem uma outra crise, a financeira. Calcula-se que o custo, somente para a 
economia dos EUA, tenha sido de 22 trilhões de dólares. O desemprego nos países da OCDE atinge 49 
milhões de pessoas, ou cerca de 8% da população ativa -, e é de 16%, em média, para aqueles com menos 
de 24 anos. 
 
No entanto, “não havia entendimento dos riscos ou eles estavam sendo ignorados”. Ocorre que os riscos da 
mudança climática são muito maiores, observou Gurría, e agora as cartas podem resultar em um “desastre” 
planetário.Mas, dando sequência ao discurso, ele disse que se há alguns anos – ou até mesmo meses – 
antes da chegada da crise tivéssemos perguntado às pessoas que dirigiam o sistema financeiro até o 
momento do “desastre” se elas estavam confortáveis em comandar com aquele nível de risco, elas teria 
respondido não. 
 
O ano de 2015 verá a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em Paris e, por isso, os 
líderes políticos do mundo têm uma janela de oportunidade reduzida para entenderem aquela que corre o 
risco de ser a maior crise de todas. 
 
O relatório mais recente do IPCC, publicado em 27 de setembro, salienta a ameaça existencial de peças 
essenciais de nossa economia global – pois o nível atual de aquecimento está fora de qualquer escala já 
vista em toda a história da civilização. 
 
Então, como vamos enfrentar esse desafio? “Seja qual for o mix de políticas que inventemos”, reiterou 
Gurría, “ele deverá levar em conta a completa eliminação, na segunda metade do século, das emissões 
advindas da queima de combustíveis fósseis lançados à atmosfera”. 
 
A nova estratégia da OCDE constitui-se, agora, em zerar as emissões globais. Embora isso possa parecer 
extremo, cada vez mais as evidências sugerem que nós, realmente, não temos opção. 
 
Qualquer um que se recorde de suas aulas de química, irá se lembrar que o dióxido de carbono é um gás 
de longa duração. Por exemplo, a partir de uma tonelada de gás emitido, em 2013, mais de 60% ainda 
estarão presentes na atmosfera pelos próximos 20 anos, e 45%, daqui a 100 anos, em 2113. Parte do 
dióxido de carbono que emitimos hoje permanecerá na atmosfera por milhares de anos. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/08/emissoes1.jpg 

 
Angel Gurría concorda que “zerar as emissões” pode parecer extremo. “Por que não reduzir as emissões 
apenas? Nossa interferência no ciclo de carbono natural vem ocorrendo há milhares de anos, desde que 
começamos a converter a terra em alimento e produção de fibras. Mas se quisermos alimentar mais 2 ou 3 
bilhões de pessoas e limitar o aumento da temperatura, então não poderemos devorar todo o espaço 
atmosférico com carbono fóssil. 
 



E isso é exatamente o que estamos fazendo. O dióxido de carbono é o gás de efeito estufa mais importante 
produzido pelas atividades humanas. Atualmente, emitimos mais de 30 bilhões de toneladas desse gás por 
ano. A eletricidade e a geração de calor contribuem com 41% desse valor e o transporte, com 22%”. 
 
Ele conclui: “Nós podemos oferecer energia ao mundo sem interferirmos no ciclo do carbono. O fluxo solar 
que atinge o nosso planeta — e os fluxos secundários que ele cria nos ventos, ondas e chuvas — é 
estupendamente grande. Há, ainda, o potencial da biomassa e, claro, da energia nuclear, desde que os 
problemas de segurança relacionados à geração dessa forma de energia e de gestão de resíduos sejam 
devidamente tratados.”Obviamente, existem outras fontes de gases de efeito estufa. De acordo com Gurría: 
“Outras emissões antropogênicas vêm da agricultura e da maneira que usamos e alteramos a terra, 
juntamente com algumas emissões de processo da indústria.” Mas o ponto mais importante aqui é que as 
emissões relacionadas à energia compõem a maior parte “e elas são as únicas que poderiam, com base 
nas tecnologias existentes, ser totalmente eliminadas”. 
 
Mas o fato desconfortável é o seguinte: mesmo após mais de 20 anos de crescente preocupação política e 
experimentação, o mundo ainda está muito longe do tipo de trajetória que nos levaria a zerar as emissões 
ainda neste século. 
 
E a mudança climática não é, de forma alguma, o único grande problema ligado aos combustíveis fósseis. 
Na China, por exemplo, estima-se que 1,2 milhão de pessoas morrem prematuramente a cada ano por 
causa de sua exposição à poluição do ar nas ruas. 
 
E muitas surpresas continuam brotando neste nosso novo século. Darei apenas um exemplo tirado do 
mundo da energia. Nos últimos anos, a expectativa de que a disponibilidade de combustíveis fósseis iria 
atingir um pico e cair foi rapidamente foi derrubada pelo boom da produção de gás natural nos Estados 
Unidos por meio do processo de fracturação hidráulica (fracking). 
 
E o consenso é que essa técnica seja uma tendência que irá provavelmente se espalhar para outras partes 
do mundo. O gás natural produzido pela fracturação utiliza menos carbono que o carvão, um fato que já 
está ajudando os EUA a cortar suas emissões de carbono. Mas os combustíveis fósseis baratos podem, 
também, minar a economia de algumas tecnologias de energia renovável. 
 
Enquanto isso, não menos que 1,2 mil novas centrais elétricas alimentadas a carvão estão em fase de 
planejamento em diferentes partes do mundo. No entanto, acontecimentos recentes nos EUA e na Europa 
sugerem que muitas dessas usinas serão fechadas ou nunca sequer construídas. 
 
Nos EUA, a combinação de gás obtido por fracturação e as novas normas de emissão estão diminuindo o 
apetite por energia obtida pela queima de carvão. Na Europa, as empresas produtoras de energia, como a 
RWE, estão em crise, pois o crescimento da energia renovável na Alemanha prejudica qualquer 
favorecimento àquela obtida pela queima de carvão. A OCDE sabe que as indústrias históricas vão resistir 
às mudanças necessárias – e não apenas os produtores de combustíveis fósseis. 
 
O projeto Asset Owners Disclosure estima que, atualmente, uma média de mais de 55% das carteiras dos 
fundos de pensão investem em ativos de alto carbono – ou em setores vulneráveis às futuras mudanças 
climáticas e aos regulamentos associados a isso. 
 
Essa é uma das faces do “entrelaçamento do carbono” que Gurría destacou como um dos principais 
obstáculos ao progresso político. Como ele explicou, “por todos os lados, há governos que, em nome de 
seus cidadãos, aceitam muitos riscos para poderem trazer ao mercado seus combustíveis fósseis, 
objetivando o recebimento de suas parcelas dos rendimentos”. 
 
Os governos da OCDE recebem algo em torno de 200 bilhões de dólares por ano em pagamentos de 
royalties, taxas e outras receitas. Então isso passa a ser como pedir que viciados faxinem uma indústria 
farmacêutica. 
 
Duas questões difíceis foram levantadas por Angel Gurría: em primeiro lugar, será que os governos 
deveriam impor uma moratória sobre as novas centrais elétricas alimentadas a carvão? E, em segundo, 
será que deveriam obrigar que todas as novas centrais elétricas alimentadas a carvão fossem projetadas de 
modo a poderem ser guarnecidas com equipamentos (muito caros) de captura e armazenamento de 
carbono? 
 



Essas propostas podem não ter o mesmo impacto explosivo que uma bomba das FARC para a indústria de 
mineração da Colômbia, mas, conforme o aquecimento global aumenta a tensão entre os políticos, o carvão 
parece cada vez mais uma indústria pré-histórica. 
 
Tendo em vista a aproximação do prazo final e crucial de negociações para a Conferência das Partes (COP) 
da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) de 2015, a ser realizada 
em Paris, a pergunta feita por Gurría também questiona “se podemos consolidar os progressos modestos 
feitos até agora e transformá-los em uma força que nos fará adotar um novo sistema de energia e zerar as 
emissões; ou se, em vez disso, iremos fazer um acordo escuso por meio do qual os países podem mostrar 
algumas ações, deixando o ‘entrelaçamento do carbono’ intocado”. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/10/combustiveisfosseis.jpg 

 
Se quisermos ter sucesso, ele disse, “todos os países devem ser capazes de explicar como suas políticas 
irão funcionar em uma trajetória que nos leve, na segunda metade deste século, a eliminar as emissões de 
combustíveis fósseis. Os governos precisam tomar a responsabilidade”. 
 
Em seguida, ele acrescentou, “o objetivo final de zerar as emissões é alcançável, mas isso não será 
possível se mantivermos as políticas atuais. Tudo dependerá da forma com que cada país irá responder à 
seguinte pergunta: nosso governo está trabalhando com um mix de políticas que, ao longo do tempo, tenha 
credibilidade, dada a dimensão da transformação que devemos fazer?” 
 
Assim, todos os países, inclusive o Brasil, devem responder a esta pergunta agora – e dar uma longa e dura 
olhada no espelho para ver se o que estão fazendo é suficiente. A OCDE recomenda que os países-
membros avaliem seu progresso ao enfrentar quatro desafios políticos fundamentais: 
 
O primeiro refere-se à necessidade de oferecer sinais fortes e consistentes sobre a precificação do carbono. 
Quando esses preços são impostos, as isenções e exclusões, combinadas com tarifas muito baixas, 
significam que o impacto foi, na melhor das hipóteses, marginal. Em alguns casos, também temos a 
sobreposição de políticas que podem criar ineficiências. 
 
O segundo é a falta de ação sobre a reforma dos subsídios para o combustível fóssil. “Vocês podem achar 
que depois de 20 anos de debates sobre o clima, nós teríamos, pelo menos, ter feito mais progressos em 
relação à remoção dos subsídios aos combustíveis fósseis, os quais, na verdade, incentivam as emissões 
de carbono”, disse Gurría. “Esses não são apenas subsídios para os consumidores (que muitas vezes 
acabam beneficiando as famílias de renda mais elevada), mas também um apoio oficial para que as 
empresas de petróleo e gás explorem e abusem de novas reservas fosseis”. 
 
O terceiro desafio refere-se à confusão entre as mensagens e as políticas intermitentes (stop-go) quando se 
trata do apoio do governo às energias renováveis, fatos “que abalam seriamente a confiança dos 
investidores”. 
 
E, finalmente, há a “falha em lidar com a rigidez do mercado e dos regulamentos que favorecem a operação 
histórica dos combustíveis fósseis no setor da eletricidade e minam as opções (do lado da demanda) que 



poderiam empoderar os consumidores a escolher uma energia limpa. Caso queiramos realmente fazer o 
que dizemos em relação aos objetivos climáticos, devemos acrescentar a tudo isso a falta de credibilidade”. 
 

 
John Elkington 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/Elkington.jpg 
 
Claramente, a situação já é muito mais do que uma questão política. Com efeito, a OCDE vê tudo isso como 
uma questão econômica crucial para o futuro – e não apenas para o mundo desenvolvido. O progresso das 
políticas será obtido quando convencermos todos os setores da sociedade que o caminho traçado possui 
credibilidade, é sustentável e pode nos dar os resultados que precisamos e queremos. Esta é uma batalha 
que será realizada por toda a América Latina, mesmo que países como o Brasil e a Colômbia decidam 
assumir a liderança. Ou não. 
 
* John Elkington é presidente executivo da Volans (www.volans.com) e cofundador e diretor não executivo 
da SustainAbility (www.sustainability.com) | www.johnelkington.com. 
** Publicado originalmente no site Ideia 
Sustentável(http://www.ideiasustentavel.com.br/2014/01/desfazendo-o-entrelacamento-do-carbono/). 
 
Fonte:  Ideia Sustentável/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/desfazendo-o-entrelacamento-
carbono/) 
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Cidades se reúnem para lidar com as mudanças climát icas 
 
por Jéssica Lipinski, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/seoul_1.jpg 

 
Líderes de grandes metrópoles estão na África do Sul para encontro do C40 com o objetivo de compartilhar 
soluções urbanas para enfrentar o aquecimento global; prefeito do Rio de Janeiro é o novo presidente do 
grupo 
 
Em Seul, na Coreia do Sul, um programa voluntário que estimula os moradores a não saírem de carro 
através de recompensas reduziu o tráfego em 3,7% e diminui em 10% as emissões de gases do efeito 
estufa (GEEs), melhorando a qualidade do ar na cidade. 
 
Essa iniciativa pode parecer insignificante quando comparada às emissões globais de GEEs, mas são 
justamente ações de pequena escala e fácil aplicação que são o foco do grupo conhecido como C40, que 
reúne algumas das maiores cidades do planeta, para combater as mudanças climáticas. 
 
O mais recente encontro do C40(http://www.c40.org/home) começou nesta terça-feira (4) em Johanesburgo, 
na África do Sul, e tem como objetivo compartilhar e trocar experiências sobre ações climáticas que possam 
ser multiplicadas por todas as cidades. 
 
“Essa é a era das [medidas] pequenas e disseminadas. O grande está morto. Trata-se de colocar nas mãos 
das pessoas o poder de se adaptar para ser resiliente. Não se trata de infraestrutura concreta massiva. Não 
se trata de transportar água pela China de uma parte que tem água temporariamente para outra que não 
tem. Trata-se de possibilitar a resiliência local”, observou Leo Johnson, analista da consultoria 
PricewaterhouseCoopers (PwC), parceira do C40. 
 
“O que queremos não são cidades inteligentes, mas cidadãos inteligentes. As cidades que prosperarão 
serão aquelas que desenvolverão melhor a capacidade de seus cidadãos, que atrairão os cidadãos mais 
capacitados e criativos e desenvolverão suas capacidades”, continuou Johnson. 
 
A reunião do C40, que dura até o dia 6, é a quinta do grupo, que foi fundado em 2005 pelo ex-prefeito de 
Londres Ken Livingstone com o objetivo de auxiliar os gestores das cidades a liderarem ações políticas e 
tecnológicas em nível local para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, fazendo com que 
cada um compartilhasse seus êxitos e experiências. 
 
As 18 cidades que começaram o grupo logo se transformaram em 63, e hoje já realizaram juntas mais de 
cinco mil ações para enfrentar as mudanças climáticas. Nos próximos três dias, elas focarão seus debates 
em três linhas: cidades adaptáveis e resilientes, a construção de cidades habitáveis e o desenvolvimento 
socioeconômico de megacidades emergentes. 
 
Na agenda do encontro estão o lançamento de novos dados para o relatório Ação Climática em 
Megacidades 2.0, um discurso de Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e uma sessão extra que servirá para que os 
dirigentes relatem suas ações nas redes do C40. 



Figueres, que já está em Johanesburgo, ressaltou o papel fundamental que as cidades – que ocupam 
apenas 2% da massa de terra do planeta mas usam dois terços da energia mundial – têm no combate aos 
efeitos do aquecimento global, e também a vulnerabilidade que elas apresentam frente ao fenômeno, já que 
comportam a maior parte da população mundial e a maior parte delas se localiza perto de regiões costeiras, 
mais vulneráveis, já que devem sofrer com tempestades mais intensas e frequentes e com a elevação do 
nível do mar. 
 
“Cidades são um componente central da solução para as mudanças climáticas, já que mais da metade da 
população global vive em áreas urbanas, que produzem cerca de 80% das emissões relacionadas à 
energia. Muitos prefeitos e governadores já têm claro planos práticos para reduzir as emissões e aumentar 
a resiliência urbana. Bilhões de pessoas em cidades e regiões precisam compreender as muitas 
oportunidades da economia de baixo carbono, assim como a necessidade urgente de se preparar para os 
impactos inevitáveis das mudanças climáticas”. 
 
“À medida que nos aproximamos de 2015, agora é a hora para que os líderes das cidades interajam de 
forma mais eficaz com governos nacionais, para garantir a coerência desse planejamento e a colaboração 
na implementação de políticas e medidas climáticas. Apenas contribuindo acertadamente para a crescente 
onda de ações climáticas podemos atender às necessidades dos atuais cidadãos e às expectativas das 
gerações futuras”. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/C40.jpg 

 
Liderança brasileira  
O encontro também será o evento oficial em que Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, passará a 
presidência do C40 para Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Paes comentou que liderar o 
grupo será um enorme desafio. 
 
“Estou comprometido a continuar o grande trabalho que o prefeito Bloomberg já realizou e a desenvolver 
parcerias e iniciativas para promover o legado positivo que o C40 está criando a fim de combater as 
mudanças climáticas globais”, afirmou o prefeito do Rio de Janeiro. 
 
“Também aprecio a oportunidade de apresentar as lições valiosas que o Rio de Janeiro está aprendendo na 
corrida até as Olimpíadas de 2016. Com 70% da população mundial prevista para viver em áreas urbanas 
até 2050, nós como cidades estamos trabalhando com os prazos mais rigorosos a fim de preservar todos os 
nossos futuros”, acrescentou. 
 
Apesar de ter sido escolhido para liderar o C40, no Rio de Janeiro o mandato de Paes gera opiniões 
divididas, relata o jornal The New York Times, já que, enquanto o prefeito busca combater problemas no 
trânsito, construir escolas e integrar favelas, a cidade ainda enfrenta problemas antigos, como a 
desigualdade econômica e a corrupção. A população também reivindica ruas mais limpas e pavimentadas. 
 



O ex-prefeito de Nova York, por sua vez, foi nomeado enviado especial das Nações Unidas para Cidades e 
Mudanças Climáticas. Por suas ações durante seu mandato no C40 e na prefeitura de Nova York, 
Bloomberg foi elogiado, sendo chamado por Paes de “ambicioso e realista”. 
 
Em 2013, o ex-prefeito nova-iorquino gabou-se da qualidade do ar da cidade, que chegou aos melhores 
níveis dos últimos 50 anos, e da redução nas emissões, que chegou a 19% desde 2005. 
 
Como enviado especial das Nações Unidas, Bloomberg que fazer com que as cidades tragam soluções 
concretas para a conferência climática que acontecerá em Nova York em 23 de setembro. Muitos países 
querem que esse próximo encontro seja o prazo final para que as nações industrializadas apresentem um 
plano de corte de emissões de GEEs para depois de 2020. 
 
“As cidades em todo o mundo estão agindo contra as mudanças climáticas, e as cidades do C40 estão 
liderando esse caminho. Como resultado, estamos tendo um impacto real e quantificável sobre as emissões 
de GEEs. Embora os governos nacionais convoquem conferências para discutir esse problema sério, as 
cidades do C40 se focam em ações – e nos passos específicos que podemos dar para proteger o planeta e 
desenvolver nossas cidades”. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias5/noticia=736279). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cidades-se-reunem-para-lidar-com-
mudancas-climaticas/) 
 



03/02/2014 
 
Poluição de Nova Déli ultrapassa a de Pequim 
 
por Gardiner Harris, do "New York Times" 
 
A poluição atmosférica de Pequim recentemente estava tão ruim que o governo emitiu alertas sanitários 
urgentes e fechou quatro vias expressas importantes, levando moradores em pânico a comprar filtros de ar 
e usar máscaras. Enquanto isso, em Nova Déli, onde a espessa névoa poluente era, conforme algumas 
medições, ainda mais perigosa, havia poucos sinais de alarme. 
 
Embora Pequim, na China, tenha a fama de ter um dos ares mais poluídos do planeta, um exame das cifras 
diárias de poluição colhidas por ambas as cidades sugere que o ar de Nova Déli, na Índia, está, com mais 
frequência do que em Pequim, mais carregado de partículas perigosas. 
 
A atmosfera indiana está entre as piores do mundo. E crescem os indícios de que os indianos pagam mais 
caro do que praticamente qualquer outro povo pela poluição. Um estudo recente mostrou que os indianos 
têm os pulmões mais fracos do planeta, com bem menos capacidade do que os pulmões chineses. Os 
pesquisadores estão começando a suspeitar que a mistura indiana de ar poluído, saneamento ruim e água 
contaminada faz do país um dos mais perigosos do mundo para os pulmões. 
 
A Embaixada dos EUA em Pequim emitiu alertas em meados de janeiro, quando uma medição do nocivo 
material particulado fino conhecido como PM 2,5 ultrapassou a marca de 500, aproximando-se do máximo 
da escala. Isso se refere a partículas com menos de 2,5 micrômetros de diâmetro, que supostamente 
constituem o maior risco para a saúde, por penetrarem profundamente nos pulmões. 
 
Mas, nas três primeiras semanas deste ano, o pico diário médio da leitura do material particulado fino do 
Punjabi Bagh, serviço de monitoramento que costuma ter resultados inferiores aos de outros serviços, era 
de 473, mais do que o dobro da média de Pequim, que foi de 227. Apenas uma vez nessas três semanas o 
pico diário das partículas finas em Nova Déli ficou abaixo de 300, nível que equivale a mais de 12 vezes o 
limite de exposição recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 
 
O mais preocupante, talvez, seja que os níveis máximos diários de poluição por partículas em Déli estejam 
neste ano 44% superiores ao ano passado. "Sempre me intrigou que o foco esteja constantemente na 
China e não na Índia", disse o médico Angel Hsu, do programa de medição de desempenho ambiental do 
Centro Yale para o Direito e a Política Ambiental, em Connecticut. "A China percebeu que não pode se 
esconder atrás de sua opacidade de costume, ao passo que a Índia não é pressionada para liberar dados 
melhores". 
 
A Índia tem a maior taxa mundial de mortalidade por doenças respiratórias crônicas e mais mortes por asma 
do que qualquer outra nação, de acordo com a OMS. 
 
A poluição por partículas finas é associada a mortes prematuras, ataques cardíacos, derrames e 
insuficiência cardíaca. Em outubro, a OMS declarou que ela causa câncer de pulmão. Em novembro, 
durante as negociações climáticas globais em Varsóvia, a Índia e a China resistiram a aceitar limites para a 
poluição. 
 
Frank Hammes, da empresa suíça IQAir, fabricante de filtros de ar, disse que o faturamento da companhia é 
centenas de vezes maior na China do que na Índia. "Na China, as pessoas estão extremamente 
preocupadas com o ar, especialmente em torno das crianças pequenas", disse ele. "Não há a mesma 
preocupação na Índia". 
 
A função pulmonar relativamente ruim dos indianos já foi reconhecida há muito tempo, mas os 
pesquisadores supuseram que a diferença era genética. Aí, em 2010, um estudo concluiu que os filhos de 
imigrantes indianos que nasceram e foram criados nos EUA apresentavam uma função pulmonar muito 
melhor do que os nascidos e criados na Índia. "Não é a genética, é principalmente o ambiente", disse a 
médica MyLinh Duong, da Universidade McMaster, em Hamilton, no Canadá. 
 
Em um estudo publicado em outubro, Duong comparou exames pulmonares feitos com 38.517 não 
fumantes saudáveis de 17 países. A função pulmonar dos indianos foi disparada a mais baixa. 
 
Annat Jain, investidor privado que voltou à Índia em 2001, depois de passar 12 anos nos EUA, disse que 
seu pai morreu no ano passado de insuficiência cardíaca agravada por problemas respiratórios. Agora, sua 



filha de quatro anos precisa receber tratamento respiratório duas vezes por dia. "Mas, sempre que saímos 
do país, voltamos a respirar normalmente". 
 
Colaboraram Malavika Vyawahare, com reportagem de Nova Déli, e Edward Wong, de Pequim 
 
Fonte:  Folha de S. Paulo > Notícias > Ambiente(http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/02/1406123-
poluicao-de-nova-deli-ultrapassa-a-de-pequim.shtml) 
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Costa Rica neutra em carbono: apenas um slogan? 
 
por Diego Arguedas Ortiz, da IPS 
 

 
Floresta nublada na Costa Rica. 

Foto:  Germán Miranda/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/CostaRicabosque.jpg 

 
San José, Costa Rica, 05/02/2014  – Cumprir a meta que a Costa Rica se impôs, de até 2021 ser o primeiro 
país do mundo com carbono neutro, dependerá da prioridade que lhe der o vencedor do segundo turno da 
eleição presidencial, em abril. Ser neutro em carbono significa retirar da atmosfera tanto dióxido de carbono 
quanto se lança. Mas os especialistas duvidam sobre o futuro do chamado plano de carbono neutro, 
ausente da campanha eleitoral, que terminou no dia 2, sem que nenhum dos candidatos à Presidência 
conseguisse 40% dos votos necessários para evitar nova votação. 
 
Mais de três milhões de eleitores escolherão, em 6 de abril, entre o centro-esquerdista Luis Guillermo Solís, 
do opositor Partido Ação Cidadã (PAC), que obteve 31% dos votos, e Johnny Araya, de centro-direita, do 
governante Partido Libertação Nacional (PLN), que ficou com 29% dos votos, segundo dados oficiais não 
definitivos. 
 
“Os estudos dizem que a meta de 2021 não é alcançável. Devemos caminhar para essa meta, mas, 
realisticamente, é provável que estejamos falando de 2025”, disse à IPS a assessora ambiental do PAC, 
Patricia Madrigal. Para ela, a neutralidade em carbono não deve ser vista de maneira isolada, mas como um 
eixo orientador de toda a política pública dos próximos governos, com mandatos de quatro anos. 
 
Em 2007, a Costa Rica decidiu se converter em pioneira mundial em carbono neutro e se impôs a meta de 
fixar tanto dióxido de carbono (CO2) quanto o que emitir até 2021, ano em que será comemorado o 
bicentenário de sua independência. 
 
Especialistas e funcionários governamentais ouvidos pela IPS reconhecem que o governo que tomar posse 
em 8 de maio deverá assumir desafios complexos em transporte, energia, ordenamento institucional e 
agricultura caso desejo cumprir esse prazo. Além disso, acrescentam que é necessária uma vinculação da 
economia nacional com a luta para mitigar e se adaptar à mudança climática. 
 
“A meta de carbono neutro, por não estar vinculada com o setor de transporte – que é o maior gerador de 
emissões – ficou no slogan para arrecadar fundos internacionais”, criticou Mónica Araya, diretora da 
organização Costa Rica Limpa e uma das negociadoras governamentais sobre mudança climática até 
meados de 2013. 



René Castro, ministro de Meio Ambiente e Energia assegurou à IPS que a meta de carbono neutro avançou 
entre “75% e 80%”. Mas, também reconheceu que a dívida no setor de transporte “é notória”, pois 
representa 42% das emissões nacionais de CO2. Uma prioridade para avançar mais é reduzir a 
dependência dos hidrocarbonos e modernizar o obsoleto sistema de transporte público costarriquenho, 
composto por centenas de linhas de ônibus e um trem recém-inaugurado, que une as quatro maiores 
cidades. 
 
Os partidos dos dois candidatos à Presidência propõem instalar um trem elétrico na capital e renovar a frota 
de ônibus e táxis. Este país da América Central, de 51.100 quilômetros quadrados e 4,4 milhões de 
habitantes, também tem pontos fortes, como o notável avanço na cobertura vegetal, que passou de 21% do 
território, em 1983, para 52%, em 2012. Este êxito se deve principalmente ao estatal Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais, precursor local da iniciativa para a Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação das Florestas (REDD) no Sul em desenvolvimento. 
 
Entretanto, segundo o documento Estado da Nação 2013, Desafios para 2014-2018, encomendado pelo 
Conselho Nacional de Reitores de universidades públicas, a pegada de carbono do país cresceu 43% entre 
2002 e 2012, quando as emissões de CO2 chegaram a 16 milhões de toneladas. Essa pegada representa o 
território ecologicamente produtivo necessário para absorver as emissões de carbono. 
 
Os dois partidos que disputarão a possibilidade de governar a partir de maio concordam que é preciso 
reformar o ordenamento institucional. Atualmente, a autoridade do setor é a Direção de Mudança Climática, 
vinculada ao Ministério Meio Ambiente e Energia (Minae). O PAC quer um “supraministério”, que coordene a 
atuação frente à mudança climática, enquanto o PLN propõe adotar uma estratégia nacional específica. 
 
Dentro do aparelho estatal também há atores que pedem urgência na renovação da estrutura institucional, 
corroída por uma dissociação entre a tarefa encomendada às instituições e o poder real que têm. “A agenda 
de mudança climática deve se converter em uma agenda de desenvolvimento e que não seja uma 
responsabilidade exclusiva do Minae, que é frágil e com recursos limitados”, afirmou à IPS o diretor de 
Mudança Climática do ministério, William Alpízar. 
 
Para ser neutra em carbono, a Costa Rica deve reduzir ao máximo suas emissões de CO2 e compensar as 
remanescentes mediante a absorção por novas florestas. O setor privado participa do esforço mediante 
certificações de carbono neutro. A Direção de Mudança Climática já certificou oito empresas e outras quatro 
estão com o processo em análise. 
 
Durante a 19ª Conferência das Partes (COP 19) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática, realizada em novembro em Varsóvia, a Costa Rica apresentou o projeto do primeiro banco de 
CO2, destinado a negociar bônus de carbono entre empresas emissoras e donos de terrenos com florestas 
que os capturem. Os números oficiais mostram que o país emitirá cerca de 21 milhões de toneladas de 
carbono até 2021, das quais espera compensar 75% com a captura por suas florestas, uma quantidade 
praticamente igual à de suas emissões atuais. 
 
“De acordo com um exercício que fizemos há cerca de nove meses, temos um buraco para preencher de 
5,2 milhões de toneladas. Isso é o que temos de reduzir e se divide em transporte, agricultura e resíduos”, 
pontuou Alpízar. A crítica a esse modelo diz que destina a carga de reduzir as emissões à cobertura 
florestal, sem propor uma mudança real de políticas para um desenvolvimento plenamente adaptado à 
mudança climática. 
 
“Em nome do carbono neutro deixamos tudo o que temos de fazer com a mudança climática”, apontou à 
IPS o auditor ambiental Jorge Polimeni, da Fundação Bandeira Ecológica, promotora de uma adaptação 
mais integrada aos embates do fenômeno. O estudo Impacto Econômico dos Fenômenos 
Hidrometeorológicos na Costa Rica, coordenado pelo pesquisador Roberto Flores, concluiu, no ano 
passado, que, entre 2005 e 2011, os efeitos da mudança climática custaram ao país US$ 710 milhões. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/costa-rica-neutra-em-
carbono-apenas-um-slogan/) 
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Governo investe pesado buscando reduzir emissões da s siderúrgicas 
 
por Lucas Tolentino 
 

 
Izabella (D): empresas menos poluentes e mais competitivas 

Foto:  Magno Romero/MDIC 
Fonte:  http://www.mma.gov.br/media/k2/items/cache/5b5f86c0b2399dd8a00eb867eec09625_XL.jpg 

 
MMA e MDIC asseguram mais de R$ 100 milhões para pr omover uso do carvão vegetal  
 
Investimento signiticativo do governo federal reduzirá as emissões de gases de efeito estufa geradas pela 
siderurgia no país. Encabeçadas pelos ministérios do Meio Ambiente (MMA) e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as ações para a promoção do carvão vegetal, matéria prima 
renovável disponível para a produção de aço e ferro, foram lançadas nesta sexta-feira (07/02), em Belo 
Horizonte, pelos ministros Izabella Teixeira e Fernando Pimentel, respectivamente, e por representantes de 
federações e entidades que representam os empresários do segmento. 
 
Apesar de ser considerado um fenômeno natural, o efeito estufa tem sofrido alterações que se tornaram as 
causadoras do aquecimento global. As mudanças decorrem do aumento descontrolado das emissões de 
gases poluentes, entre eles o dióxido de carbono e o metano. A liberação dessas substâncias na atmosfera 
ocorre por conta de diversas atividades humanas e econômicas, entre elas o transporte, o desmatamento, a 
agricultura e a pecuária. 
 
Recursos  
A medida destinará US$ 43,95 milhões (R$ 105 milhões) para projetos de aumento da eficiência e 
diminuição das emissões na cadeia produtiva de ferro e aço do estado. Do total, R$ 9,5 milhões são 
recursos próprios do MMA e R$ 60 milhões serão assegurados pelo MMA, MDIC e pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES). O projeto conta ainda com U$ 7,15 milhões (R$ 16,5 milhões) de recursos do 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), além de R$ 11 milhões do governo de Minas Gerais. 
 
O fomento ao carvão vegetal aumentará a eficiência no setor, diminuirá as emissões e incentivará o 
desenvolvimento da siderurgia. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, destacou a parceria com o 
GEF para o programa. “A comunidade internacional está apostando em uma solução que agrega vontade 
política, competência técnica e científica, inovação tecnológica, viabilidade social e econômica para 
modernizar a carbonização e tornar a indústria mais competitiva”, analisou. 
 
A liderança brasileira na agenda ambiental foi destacada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimentel. “Podemos reduzir as emissões em vários setores”, afirmou. “O Brasil 
é o único país capaz de construir um modelo de desenvolvimento que garanta a segurança do ponto de 
vista energético ao alimentar e assegure o meio ambiente”. 
 
Diferencial  
O segmento produtivo classificou como positivo o conjunto de ações. “Temos, hoje, 100% das usinas do 
setor de ferro fazendo uso do carvão vegetal. O fato de ser um recurso renovável e menos poluente é um 
diferencial”, declarou o presidente do Sindicato das Indústrias de Ferro (Sindfer), Fausto Varela. “A indústria 
do aço está engajada na expansão do uso do carvão vegetal. Entre as nossas propostas, está a construção 
de um projeto de certificação nacional de empresas sustentáveis”, emendou o presidente do Conselho 
Diretor do Instituto Aço Brasil, Benjamin Batista Filho. 
 
As ações contribuirão para o atingimento do compromisso internacional de redução das emissões de gases 
de efeito estufa da siderurgia a carvão vegetal, assumido pelo Brasil, em 2009, na Conferência de 
Copenhague. Com lançamento do pacote de medidas, estima-se que sejam retirados o mínimo de 450 mil 
toneladas de CO2 equivalente da atmosfera até 2018. 



Saiba Mais  
O uso do carvão vegetal na produção de 100 toneladas de aço ou ferro gera os seguintes indicadores: 
 
• Redução de 190 toneladas de CO2 equivalente em relação à siderurgia mundial 
• 90 empregos gerados no campo e nas zonas urbanas (atividades de plantio, colheita de madeira e 

produção de carvão e produtos siderúrgicos) 
• Produção florestal de cerca de 140 hectares de floresta plantada, o que representa investimento de R$ 

700 mi 
• Proteção de, no mínimo, 28 hectares de floresta nativa (áreas de reserva legal) 
 
Fonte:  MMA > InfoMMA > Notícias(http://www.mma.gov.br/informma/item/9924-governo-investe-pesado-
buscando-reduzir-emiss%C3%B5es-das-sider%C3%BArgicas) 
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Obama e Hollande lançam apelo e pedem “acordo ambic ioso” sobre o clima 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Os presidentes de França e Estados Unidos lançaram artigo conjunto em 
dois dos jornais de maior circulação dos países 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/presidentes-ecod.jpg 
 
Os presidentes François Hollande, da França, e Barack Obama, dos Estados Unidos, lançaram na segunda-
feira, 10 de fevereiro, um apelo comum a favor de um acordo ambicioso sobre o clima, por meio de um 
documento publicado nos jornais Le Monde e Washington Post. 
 
“Enquanto preparamos a conferência sobre o clima, que será realizada em Paris no próximo ano, 
continuamos a apelar a todos os países para que se associem ao nosso objetivo de um acordo mundial 
ambicioso para a redução das emissões de gases de efeito de estufa por meio de medidas concretas”, 
dizem Obama e Hollande em texto publicado durante visita do presidente francês aos Estados Unidos. 
 
Os dois chefes de Estado destacaram a relação de parceria existente entre os dois países. “Enraizada em 
uma amizade de mais de dois séculos, a nossa parceria está cada vez mais estreita e constitui um modelo 
de cooperação internacional”, acrescentam os dois chefes de Estado no texto intitulado Uma aliança 
transformada. 
 
“Podemos expandir as parcerias energéticas limpas que criam postos de trabalho e nos movem em direção 
a um crescimento de baixo carbono. Nós podemos fazer mais para ajudar os países em desenvolvimento 
mudar para energia de baixo carbono, bem como lidar com o aumento da elevação dos mares e de 
tempestades mais intensas”, sugerem Obama e Hollande. 
 
“Continuamos a mobilizar todas as nações a se juntarem a nós em busca de um acordo mundial ambicioso 
e abrangente, que reduz as emissões de gases de efeito estufa por meio de ações concretas. A cúpula 
climática organizada pelo secretário-geral das Nações Unidas em setembro [COP-20, em Lima] nos dará a 
oportunidade para reafirmar as nossas ambições rumo à conferência do clima em Paris”, concluem os dois 
presidentes no artigo. 
 
* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/obama-e-hollande-
lancam-apelo-e-pedem-201cacordo?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/obama-e-hollande-lancam-apelo-e-pedem-
acordo-ambicioso-sobre-o-clima/) 
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Ondas de calor no País poderão ser mais frequentes,  diz especialista 
 
O calor excessivo registrado em 2013 e nesse início de 2014 pode acontecer com mais frequência nos 
próximos anos se não conseguirmos reduzir o impacto do aquecimento global no meio ambiente, explicou o 
secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Carlos Nobre. 
 
O secretário afirma que episódios isolados de períodos muito secos ou de muitas chuvas já ocorreram no 
passado, e alguns são típicos das estações do ano, como as ondas de calor. "Um fenômeno extremo 
isolado não permite que alguém imediatamente aponte o dedo e diga que é culpa do aquecimento global", 
disse. 
 
No entanto, explicou que o aquecimento global aumenta o número de ondas de calor. "Cem anos atrás, 
esse calor extremo acontecia a cada 10 ou 20 anos. Com o aquecimento da Terra, vamos viver isso com 
mais frequência, e daqui a 100 ou 200 anos, esse vai ser o clima do dia a dia”. 
 
Segundo ele, diferentemente do que ocorre com a espécie humana, um grande número de espécies não 
consegue acompanhar essas mudanças, principalmente as vegetais. "A extinção é rápida e a reconstituição 
da biodiversidade é lenta. Devemos esperar uma pertubação e uma extinção em massa, se isso não 
mudar". 
 
Como, em certo grau, a mudança no clima já se tornou inevitável, para Nobre seria irresponsabilidade da 
sociedade não cuidar de uma adaptação a essas mudanças. "Os países desenvolvidos têm sistemas que 
diminuem a vulnerabilidade a desastres naturais, mas os países em desenvolvimento ainda sofrem muito. 
Nossa lição de casa básica é tornar as sociedades e o meio ambiente mais resilientes para o que está 
acontecendo hoje". 
 
Corroborando as afirmações do secretário, a presidente do comitê científico do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas (PBMC), Suzana Kahn Ribeiro, diz que é necessário repensar o crescimento das 
cidades, os padrões de consumo e as políticas de eficiência energética, entre outros fatores, para tentar 
reverter a mudança no clima. "Muito pouca coisa se tem feito, o que é preocupante, dada a urgência do 
problema e o transtorno que traz. Não se trata apenas de incômodo para as pessoas, mas de perdas 
econômicas, aumento da desigualdade e riscos para saúde". O PBMC projeta um clima mais quente para 
este século. 
 
O secretário do MCTI, Carlos Nobre, faz parte do Conselho Consultivo Científico da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que tem o papel de formular estudos e análises para assessorar o secretário-geral 
Ban Ki-moon sobre sustentabilidade, incluindo mudanças climáticas. "Em seis meses, esse conselho vai 
produzir documentos importantes que vão servir de referência para o secretário-geral destravar as 
negociações que começaram na Conferência de Copenhague, em 2009, sobre a emissão de gases", 
explicou. 



 
10 de fevereiro  – As temperaturas devem seguir beirando os 40°C no  Rio 

Foto:  Ariel Subirá/Futura Press 
Fonte:  

http://p2.trrsf.com/image/fget/cf/2666/1998/0/0/619/464/images.terra.com/2014/02/10/100214riobarrapraiape
pearielfut3.jpg 

 
Fonte:  Agência Brasil/TERRA.COM > Notícias > Cidades(http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/ondas-
de-calor-no-pais-poderao-ser-mais-frequentes-diz-
especialista,da58e6bfc4224410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 
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Ondas de calor que país enfrenta poderão ser mais f requentes, diz especialista 
 
por Redação do EcoD 
 

 
Paulistanos aproveitam o dia de sol e calor no Parque do Ibirapuera. 

Foto:  Marcelo Camargo/ABr 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/calor-ecod.jpg 

 
O calor excessivo registrado em 2013 e neste início de 2014 pode acontecer com mais frequência nos 
próximos anos se o país não conseguir reduzir o impacto do aquecimento global no meio ambiente, explicou 
o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), Carlos Nobre. 
 
Em entrevista à Agência Brasil, o secretário explicou que episódios isolados de períodos muito secos ou de 
muitas chuvas já ocorreram no passado, e alguns são típicos das estações do ano, como as ondas de calor. 
“Um fenômeno extremo isolado não permite que alguém imediatamente aponte o dedo e diga que é culpa 
do aquecimento global”, ponderou. 
 
No entanto, ele observou que o aquecimento global aumenta o número de ondas de calor. “Cem anos atrás, 
esse calor extremo acontecia a cada dez ou 20 anos. Com o aquecimento da Terra, vamos viver isso com 
mais frequência, e daqui a 100 ou 200 anos, esse vai ser o clima do dia a dia”. 
 
Segundo Nobre, diferentemente do que ocorre com a espécie humana, um grande número de espécies não 
consegue acompanhar essas mudanças, principalmente as vegetais. “A extinção é rápida e a reconstituição 
da biodiversidade é lenta. Devemos esperar uma perturbação e uma extinção em massa, se isso não 
mudar”. 
 
Como, em certo grau, a mudança no clima já se tornou inevitável, para o secretário seria irresponsabilidade 
da sociedade não cuidar de uma adaptação a essas mudanças. “Os países desenvolvidos têm sistemas que 
diminuem a vulnerabilidade a desastres naturais, mas os países em desenvolvimento ainda sofrem muito. 
Nossa lição de casa básica é tornar as sociedades e o meio ambiente mais resilientes para o que está 
acontecendo hoje”. 
 
Repensar crescimento  
Ao corroborar com as afirmações do secretário, a presidente do comitê científico do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas (PBMC), Suzana Kahn Ribeiro, diz que é necessário repensar o crescimento das 
cidades, os padrões de consumo e as políticas de eficiência energética, entre outros fatores, para tentar 
reverter a mudança no clima. “Muito pouca coisa se tem feito, o que é preocupante, dada a urgência do 
problema e o transtorno que traz. Não se trata apenas de incômodo para as pessoas, mas de perdas 
econômicas, aumento da desigualdade e riscos para saúde”. O PBMC projeta um clima mais quente para 
este século. 
 
O secretário do MCTI, Carlos Nobre, faz parte do Conselho Consultivo Científico da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que tem o papel de formular estudos e análises para assessorar o secretário-geral 
Ban Ki-moon sobre sustentabilidade, incluindo mudanças climáticas. “Em seis meses, esse conselho vai 
produzir documentos importantes que vão servir de referência para o secretário-geral destravar as 
negociações que começaram na Conferência de Copenhague, em 2009, sobre a emissão de gases”, 
ressaltou. 



* Publicado originalmente no site EcoD(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/ondas-de-calor-que-
pais-enfrenta-poderao-ser-mais?tag=clima). 
 
Fonte:  EcoD/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ondas-de-calor-que-pais-enfrenta-poderao-ser-
mais-frequentes-diz-especialista/) 
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COP-20: Florestas e mudanças climáticas na América Latina 
 
por Barbara Fraser, do ForestsClimateChange 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/800px-

Aerial_view_of_the_Amazon_Rainforest-488x300.jpg 
 
A conferência do clima das Nações Unidas será realizada pela primeira vez em um país amazônico, o Peru, 
o que representa uma oportunidade para inserir as questões florestais no futuro acordo climático 
 
Com muitos tópicos disputando atenção, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o clima de 
Lima (COP-20), no Peru, será um trampolim essencial para se atingir um acordo internacional na 
conferência climática da UNFCCC em 2015 na França. 
 
Negociadores devem ir a Paris “prontos para tomarem decisões”, afirmou Carol Franco, economista 
ambiental e pesquisadora associada do Centro de Pesquisa Woods Hole, em Massachusetts. “Temos 
apenas dois anos, e isso passa muito rápido”. 
 
Aqui estão cinco temas e eventos chave que abordam florestas e mudanças climáticas na América Latina 
que Franco e outros especialistas observarão neste ano. 
 
1. O caminho para a conferência climática de Lima ( COP-20) 
“A importância da conferência de Lima é colocar as questões na mesa para a conferência climática de 2015 
em Paris”, que deve terminar com um acordo final, declarou Anne Larson, cientista do Centro Internacional 
de Pesquisas Florestais (CIFOR). Essas questões incluem direitos da terra para comunidades florestais e 
povos indígenas, ligações entre florestas e agricultura, e avanço no progresso feito na conferência climática 
de 2013 em Varsóvia sobre a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+), 
comentou ela. 
 
Negociadores na COP-19 em Varsóvia, em novembro de 2013, “realmente foram em frente” com acordos 
sobre REDD+, observou Franco, que também é membro da delegação de negociação climática da 
República Dominicana. “Os países fizeram um grande esforço para se comprometerem e discutirem”. 
 
Questões chave permanecem abertas, contudo, especialmente a forma como o REDD+ será financiado em 
longo prazo, já que os mercados de carbono ao estilo cap-and-trade têm definhado. 
 
“O que precisamos em 2014 é de financiamento adicional para tornar o REDD+ uma realidade na América 
Latina e em outros lugares”, disse Pipa Elias, da Iniciativa de Florestas Tropicais e Clima da União dos 
Cientistas Preocupados. 
 
“Uma série de países fez promessas financeiras em Varsóvia, mas não está nem perto do que a maioria das 
análises econômicas tem mostrado que precisamos para proteger florestas em grande escala”. 
 
Outros tópicos que provavelmente virão à tona para discussão na conferência de Lima incluem o 
pagamento por serviços ambientais para além do armazenamento de carbono e formas de fornecer 
incentivos e compensação através de mecanismos que não são de mercado, afirmou Franco. 
 
Mais tópicos para a agenda provavelmente surgirão do Quinto Relatório Síntese de Avaliação do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que deve ser publicado um pouco antes da COP-20. 



2. Garantir que questões florestais mais abrangente s obtenham mais atenção política  
Embora negociadores em Varsóvia tenham feito um progresso significativo com o REDD+, questões 
florestais mais abrangentes precisam de mais atenção, afirmam alguns especialistas. Essa será a tarefa 
chave das organizações da sociedade civil nos próximos dez meses, declarou David Kaimowitz, diretor de 
recursos naturais e desenvolvimento sustentável da Fundação Ford. 
 
“A coisa mais importante para 2014 é aumentar a visibilidade do papel das florestas, uso da terra e 
mudança do uso da terra em mudanças climáticas”, observou Kaimowitz. 
 
“Nos últimos anos, fizemos muito progresso em nível técnico (especialmente no REDD+), mas perdemos 
ímpeto em nível político”. 
 
Eventos criados para unir grupos de conservação e desenvolvimento, legisladores, o setor privado e 
cientistas incluem a Conferência Mundial de Florestas em Estocolmo em março e o Congresso Mundial de 
Parques na Austrália em novembro, patrocinado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. 
 
Embora o último se foque em conservação de áreas protegidas, a conferência deste ano incluirá uma série 
de sessões sobre mudanças climáticas, serviços ambientais e o papel que as áreas protegidas têm no bem-
estar da comunidade. 
 
“Precisamos re-estabelecer a ligação entre biodiversidade e mudanças climáticas”, disse Yolanda 
Kakabadse, presidente do quadro de curadores do WWF e ex-ministra do meio ambiente do Equador. 
Florestas e biodiversidade foram discutidas no encontro deste mês do Grupo de Trabalho sobre os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que surgiu na conferência Rio+20 da ONU. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/reddbrasilhome.jpg 

 
3. Direitos da terra para povos florestais  
Uma questão política no topo da lista para Larson, Kaimowitz e outros é o papel das comunidades florestais 
indígenas e não indígenas em gerir e conservar florestas. 
 
No mundo todo, comunidades locais e povos indígenas possuem controle total ou parcial sobre mais de 500 
milhões de hectares de floresta, de acordo com um novo relatório do Instituto de Direitos e Recursos. 
Embora a América Latina lidere sobre outras regiões, com 39% de suas florestas sob controle comunitário, 
muitas comunidades e povos indígenas ainda não têm direitos legais sobre suas florestas. 
 
Esses direitos são essenciais se as comunidades quiserem se beneficiar de programas tais como o REDD+, 
que são desenvolvidos para criar incentivos para a conservação. 
 
“Apoiar os direitos comunitários sobre a posse de terras e a capacidade das comunidades de defenderem 
suas florestas é absolutamente essencial para reduzir as emissões das florestas”, afirmou Kaimowitz. 
 
Florestas em territórios indígenas são geralmente conservadas tão bem quanto ou melhor do que florestas 
em áreas oficiais protegidas, mostram estudos. Grupos indígenas estão propensos a se mobilizar para 
tornar isso conhecido no Quarto Congresso Mesoamericano de Áreas Protegidas, a ser realizado na Costa 
Rica em março, e na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Povos Indígenas, marcada para 
setembro em Nova Iorque. 
 



4. Mercados voluntários de carbono  
Embora o comércio internacional de carbono esteja lento por causa dos baixos preços do carbono, o 
REDD+ está estimulando individualmente países a estabelecerem seus próprios mercados como incentivo 
para a conservação florestal. 
 
Todos os olhos estarão neles neste ano para ver o quão bem operarão. 
 
O Peru está entre os países que observarão os comércios de carbono lançados no final de 2013 na Costa 
Rica e no México. À medida que esses comércios se preparam neste ano, outros países podem aprender 
com eles e melhorar sua experiência, observou Gustavo Suárez de Freitas, que dirige o Programa Nacional 
do Peru sobre Conservação Florestal para Mitigação das Mudanças Climáticas. 
 
“Também precisamos buscar como medir os benefícios não ligados ao carbono dos projetos de REDD+”, 
comentou Bruno Locatelli, cientista da Pesquisa Agrícola para Desenvolvimento (CIRAD) e do Centro 
Internacional de Pesquisas Florestais (CIFOR). 
 
“O REDD+ deve funcionar apenas se fornecer benefícios para povos locais e para o país sede, além dos 
benefícios globais para mitigação das mudanças climáticas. O REDD+ deve ser parte de estratégias de 
desenvolvimento sustentável, nas quais benefícios não ligados ao carbono podem até ser mais importantes 
do que os ligados ao carbono”. 
 
Neste ano, o Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico da Convenção Climática 
(SBSTA) continuará considerando questões metodológicas relacionadas a benefícios do REDD+ não 
ligados ao carbono, afirmou ele. 
 
“O SBSTA já concordou que é importante levar em conta esses benefícios do REDD+, mas também 
reconheceu que clareza é necessária sobre os tipos de benefícios e métodos associados. Como a América 
Latina tem muita experiência em REDD+, as lições aprendidas podem ajudar a ter progresso em benefícios 
não ligados ao carbono”. 
 
Mas a observação das florestas deve ir além de serviços discretos, declarou Andrew Jarvis, líder do 
Programa de Decisão e Análise Política do Centro Internacional para Agricultura Tropical na Colômbia. 
Política climática exige “pensamento com nexo”, que coloque as florestas no meio de uma rede que conecte 
elementos tais como cobertura do solo, água, energia e segurança, observou ele. 
 
“As mudanças climáticas multiplicam ameaças à comida, água e segurança energética – e à segurança 
humana em geral”, e especialistas nessas áreas devem trabalhar juntos para “elaborar uma mensagem que 
seja útil para os políticos”, demonstrando as conexões “de uma forma simples e elegante que seja útil para 
os legisladores”. 
 
5. Colocando ferramentas de monitoramento nas mãos dos governos locais  
O sucesso do REDD+ e do comércio de carbono depende de mensuração, reporte e verificação (MRV) 
precisos da mudança da cobertura florestal e dos estoques de carbono. Governos locais e nacionais e 
legisladores têm mais acesso a ferramentas de monitoramento do que nunca – uma tendência que deve 
continuar em 2014, com o lançamento do Global Forest Watch, um sistema de monitoramento em tempo 
quase real. 
 
Ele se unirá a sistemas tais como o Terra-i, o CLASlite da Instituição Carnegie para a Ciência e um novo 
sistema de alta resolução para mapeamento de mudança na cobertura do solo revelado por Matthew 
Hansen, da Universidade de Maryland, no final de 2013. 
 
A tecnologia Light Detection and Ranging (LiDAR) continua a ser o padrão de ouro para o mapeamento dos 
estoques de carbono, de acordo com Scott Goetz, vice-diretor e cientista do Centro de Pesquisa Woods 
Hole. 
 
Scanners terrestres LiDAR fornecem uma imagem detalhada da biomassa em um local particular, embora 
pesquisadores possam usar sistemas montados em pequenos aviões para mapear toda uma região ou país, 
como fez o ecologista tropical da Instituição Carnegie, Gregory Asner, no Panamá. 
 
Ambos têm limitações, entretanto – o sistema terrestre é limitado em alcance, enquanto o sistema de avião 
é caro e exige sobrevoos repetidos. A melhor solução – e a meta dos cientistas que trabalham em 
tecnologias de monitoramento – seria um sistema LiDAR espacial montado em um satélite ou na Estação 
Espacial Internacional, comentou Goetz. 



* Traduzido por Jéssica Lipinski. 
** Publicado originalmente no site ForestsClimateChange.org e retirado do site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736411). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/cop-20-florestas-e-mudancas-climaticas-
na-america-latina/) 
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Estados amazônicos lançam publicação com propostas para a Estratégia Nacional de REDD+ 
 
por Redação do Idesam 
 

 
Foto:  Divulgação/Internet 

Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2013/11/amazonia11.jpg 
 
Os seis estados brasileiros que fazem parte da Força Tarefa dos Governadores para Floresta e Clima 
(GCF) lançaram essa semana um relatório(http://idesam.org.br/contribuicoes-para-a-estrategia-nacional-de-
redd/) com contribuições para a estratégia Nacional de Redução de Emissões do Desmatamento e 
Degradação Florestal (REDD+). O estudo foi elaborado por representantes do Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará e Tocantins, com apoio técnico do Instituto de Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (IDESAM) e alinhada com os demais Estados da Amazônia no âmbito do Fórum 
de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia. 
 
O documento apresenta resultados de diversas reuniões realizadas durante o ano de 2013 e reflete o 
consenso atingido pelos estados amazônicos sobre os principais elementos que devem ser incorporados na 
Estratégia Nacional de REDD+, que está sendo elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente para ser 
apresentada na próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-20). 
 
“A participação dos estados na construção da estratégia é essencial, já que os governos estaduais tem sido 
fundamentais para atingir os resultados de redução do desmatamento na Amazônia”, afirma o Grayton 
Toledo, Secretário de Meio Ambiente do Amapá e representante do Fórum de Secretários do Meio 
Ambiente da Amazônia. Esses esforços levaram o Brasil a posição de país que mais reduziu emissões de 
gases de efeito estufa nos últimos anos: entre 2006 e 2012 foi evitada a emissão de 3,5 bilhões de 
toneladas de CO2. 
 
O REDD+ na Amazônia é também o principal instrumento previsto pelo governo brasileiro para atingir a 
meta de reduzir em 38% as emissões de GEE até o ano de 2020. De acordo com a política nacional de 
mudanças climáticas, para cumprir a meta será necessário reduzir o desmatamento na Amazônia em 80%, 
o que irá corresponder a 55% do total de reduções nacionais. 
 
No entanto, reduzir o desmatamento custa caro, e é necessário definir formas de compartilhar 
responsabilidades e distribuir benefícios e incentivos do REDD+. O relatório apresenta uma proposta de 
metodologia para a distribuição de “unidades de redução de emissões” (UREDD+) entre a união e os 
estados, considerando tanto os esforços dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e 
Tocantins, que reduziram suas emissões pelo desmatamento, quanto àqueles que possuem grandes áreas 
de florestas preservadas. 
 
Segundo o pesquisador sênior do Idesam Mariano Colini Cenamo, um dos coordenadores do estudo, é 
imprescindível que a política nacional de mudança do clima tenha incentivos diretos para os estados 
amazônicos para que eles continuem empreendendo esforços na redução do desmatamento. “Não é justo e 
nem factível que a região amazônica, que possui os maiores desafios de desenvolvimento social e 
econômico do país e responde por apenas 8% do PIB nacional, pague por 55% da conta nacional de 
redução de emissões”. 
 
Os Estados que participaram da construção do relatório possuem um histórico de atuação ativa nas 
questões e debates de REDD+, nacional e internacionalmente, e são pioneiros na construção de suas 



regulamentações sobre o tema. O Acre e o Mato Grosso, por exemplo, já estão no processo de 
implementação de suas leis e programas de REDD+, arquitetados de forma participativa com a presença de 
múltiplos atores. 
 
A Diretora do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, Monica Julissa de Los Rios salienta “Avançamos no 
desenho de um marco jurídico, institucional e técnico de uma política para a redução de emissões. 
Consideramos que, no âmbito jurisdicional, a redução das emissões será alcançada a partir dos esforços de 
adequação dos nossos modelos de desenvolvimento. O compromisso dos estados para esse fim é 
essencial para o alcance das metas nacionais. O estudo mostra o alinhamento que existe entre os estados 
sobre o tema e as formas de valoração dos nossos esforços de redução das emissões e de conservação da 
floresta”. 
 
Segundo a Superintendente de Monitoramento de Indicadores Ambientais do Mato Grosso, Elaine Corsini, o 
estado possui o maior percentual de redução de desmatamento, entretanto, entende que os recursos 
advindos do REDD+ devem ser distribuídos tanto para os estados amazônicos que reduziram drasticamente 
suas taxas de desmatamento, quanto para os estados que possuem grandes estoques de florestas. Com 
seu Sistema Estadual de REDD+ aprovado em 2013, visa a implementação de um mecanismo econômico 
que possa compensar os esforços desenvolvidos para o controle do desmatamento e manutenção dos 
remanescentes florestais. “O estabelecimento de uma Estratégia Nacional de REDD+ possibilitará sua 
adequação a decisões internacionais.” Para o Coordenador de Mudanças Climáticas da SEMA do Estado, 
Maurício Moleiro Philipp: “A consolidação do mecanismo de REDD+, irá contribuir de maneira efetiva para a 
redução do desmatamento na Amazônia ao mesmo tempo que produz benefícios climáticos e benefícios 
sociais as comunidades locais”. 
 
Por sua vez, os estados do Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins, também avançam na discussão de suas 
legislações. A publicação pode auxiliar nesse processo de preparação para políticas de REDD+. 
 
Entre esses estados, a metodologia utilizada no estudo é ideal para que os interesses dos estados sejam 
contemplados desenvolvendo uma distribuição de incentivos proveniente de atividades de REDD+ 
respeitando os princípios de equidade e permitindo a manutenção dessas atividades a longo prazo. 
 
Fonte:  Idesam/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/estados-amazonicos-lancam-publicacao-com-
propostas-para-estrategia-nacional-de-redd/) 
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Responsabilidade pelo clima em debate 
 
por Nathália Clark, do Greenpeace 
 

 
Área alagada próxima à usina de Santo Antônio, em Rondônia. O estado sofre com a 
maior cheia já registrada no rio Madeira. 

Foto: ©Greenpeace/Lunae Parracho 
Fonte: http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/02/Madeira.jpg 

 
Nessa quarta-feira (26), a COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) foi tema em 
Brasília. Em audiência pública convocada pelo Ministério das Relações Exteriores, representantes da 
sociedade civil e do Itamaraty debateram os resultados da COP-19, em Varsóvia, os preparativos para a 
COP-20, que acontecerá em Lima este ano, e os rumos futuros do novo acordo global que deverá substituir 
o Protocolo de Kyoto a partir de 2020. 
 
O ministro Everton Lucero, membro da delegação brasileira na COP de Varsóvia, afirmou que a conferência 
não trouxe tantos resultados quanto o governo gostaria. “Nós esperávamos pelo menos uma sinalização 
favorável por parte dos países que assumiram compromissos de trazer à mesa de negociações 
financiamentos, meios de implementação e tecnologias. Consideramos isso essencial para a continuidade 
na construção de um acordo. Em 2010 foi firmado um compromisso de mobilizar U$ 100 bilhões por ano até 
2020, mas não houve uma indicação clara de como se chegaria a esse montante. Consideramos que esses 
resultados permitem que o jogo siga”, argumentou. 
 
A audiência foi pautada principalmente na proposta que o Brasil levou à Conferência do Clima da ONU de 
que as responsabilidades históricas de cada país na elevação da temperatura do planeta sejam medidas. 
Na esteira desse debate, Sérgio Leitão, diretor de Políticas Públicas do Greenpeace, lembrou um discurso 
datado de 1993 do embaixador Paulo Nogueira, um dos responsáveis pela realização, no Brasil, da 
conferência Eco 92, e um dos membros do Ministério que historicamente mais trouxe a discussão sobre 
aquilo que agora se chama de “responsabilidades históricas”. 
 
“De 1993 para cá, muita coisa mudou, o Brasil é outro. O Brasil de 2014 felizmente não é o Brasil de 1993. 
Incorporamos mais de 40 milhões de pessoas ao consumo, triplicamos nossa produção agrícola. Mas o que 
me preocupa no debate das responsabilidades históricas é ele escamotear as responsabilidades que o 
Brasil tem em continuar fazendo seu processo de desenvolvimento sem que isso signifique a retomada do 
desenvolvimento de uma forma ecologicamente irresponsável, como chamava atenção o embaixador Paulo 
Nogueira nesse texto de 93”, afirmou. 
 
Sergio Leitão frisou que o Brasil já é um país capaz de dar conta de seus problemas e não pode usar a boa 
aceitação da proposta das responsabilidades históricas por parte dos países não desenvolvidos para se 
furtar daquilo que é necessário fazer nacionalmente em termos ambientais. E, seguindo com o raciocínio de 
Paulo Nogueira, questionou as mudanças de paradigma reais que ocorreram da época da Rio 92 até hoje. 



“O embaixador desse texto se perguntava: até que ponto, por exemplo, podemos conceber a utilização de 
veículos automotores como carro-chefe de nossa política industrial? Mudou isso em 2014? Não, se agravou. 
Até quando poderemos continuar a ter um sistema de transporte essencialmente rodoviário, fortemente 
individualizado e altamente consumidor de petróleo? Mudou isso de 1993 para cá? Não. Só se agravou. É o 
mais grave problema ambiental, climático e social, que gerou todo o conflito que se iniciou no país a partir 
de junho do ano passado”, ressaltou. 
 
Por fim, ele citou a cheia histórica no rio Madeira, em Rondônia, que atingiu 18,43 metros no último dia 24, 
como um dos efeitos explícitos das mudanças climáticas, e incitou o senso de urgência do governo 
brasileiro. “Vamos manter essa postura de sermos ricos na hora de destruir, mas pobres na hora de 
preservar?”, questionou. 
 
Os representantes do Itamaraty agradeceram as intervenções e finalizaram a audiência mirando o futuro. 
“Temos agora a responsabilidade de preparar a nossa participação em Lima, de modo que haja uma 
continuidade na construção de um acordo. Naturalmente que a negociação é sempre muito difícil – diria até 
emperrada – por questões de divergência de visão. Temos uma conferência que não trata só de clima, mas 
é uma convergência de questões que envolvem economia, emprego, desenvolvimento. Ela é transversal em 
matéria de impactos na sociedade, e por isso a participação civil é tão importante”, concluiu o ministro 
Lucero. 
 
* Publicado originalmente no site Greenpeace(http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/responsabilidade-
pelo-clima-na-mesa-de-debate/blog/48326/). 
 
Fonte: Greenpeace/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/responsabilidade-pelo-clima-em-debate/) 
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31/03/2014 
 
IPCC: Novo relatório é alerta para governos e socie dade 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/03/ipcc143.jpg 

 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas destaca que as transformações no clima podem ser 
vistas por todo o planeta e que ainda não estamos preparados para elas 
 
Os impactos das mudanças climáticas já afetam agricultura, ecossistemas, recursos hídricos, oceanos, 
setores econômicos e a saúde humana. Felizmente, ainda há tempo para ações de mitigação e adaptação 
que reduzam os prejuízos desses efeitos. Porém, atualmente, não estamos prontos para enfrentar as piores 
consequências do aquecimento global. 
 
Essa é a principal mensagem do relatório “Impactos da Mudança Climática, Adaptação e 
Vulnerabilidade(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/)”, apresentado nesta segunda-feira (31) pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas, entidade que reúne milhares de cientistas de mais de uma 
centena de países. 
 
“Vivemos na era das mudanças climáticas produzidas pelo homem. Em muitos casos, não estamos 
preparados para os riscos que já enfrentamos. Investimentos em uma melhor preparação podem render 
benefícios no presente e no futuro”, declarou Vicente Barros, co-presidente do Grupo de Trabalho II do 
IPCC, responsável pelo documento. 
 
Para ser escrito, o relatório, que possui mais de duas mil páginas, contou com 309 autores, 436 
colaboradores e 66 revisores de 70 países. No total, mais de 12 mil referências científicas foram citadas. 
 
Uma das conclusões do trabalho é a de que, apesar de as mudanças climáticas afetarem a todos, serão os 
pobres os mais impactados. A alteração do clima está agindo como um multiplicador de outras ameaças, 
como a dificuldade em conseguir alimentos e moradia. 
 
“As pessoas, sociedades e ecossistemas por todo o mundo são vulneráveis em escalas diferentes. As 
mudanças climáticas interagem com outras ameaças e aumentam seus riscos”, disse Chris Fields, co-
presidente do GT II. 



O IPCC destaca que, quanto mais demorarmos para adotar medidas de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas, piores elas serão. 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/03/IPCC142.jpg 

 
A entidade tenta convencer governos, empresas e a sociedade de que existem oportunidades na 
adaptação, com ganhos econômicos e de saúde pública a serem conquistados por aqueles que fizerem 
investimentos em setores como energias limpas, conservação ambiental e manutenção de serviços 
ecossistêmicos. 
 



“Compreender que as mudanças climáticas são um desafio de gestão de risco abre uma ampla variedade 
de oportunidades para integrar a adaptação ao desenvolvimento social e econômico (…) Lidar com o 
aquecimento global de forma criativa é uma importante forma de melhorar o mundo”, disse Fields. 
 
Impactos  
O relatório é dividido em 30 capítulos, a maioria destinada a indicar os impactos já vistos e projetados das 
mudanças climáticas em determinada região ou ecossistema. 
 
Entre os efeitos que já possuem sólidas evidências de estarem acontecendo, o IPCC destaca: 
• Pessoas em desvantagem social ou geográfica estão tendo suas vidas ainda mais prejudicadas por 

efeitos das mudanças climáticas; 
• Espécies marinhas e terrestres estão alterando sua abrangência, atividades sazonais, padrões de 

migração e interação; 
• Os eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, estão mais frequentes e intensos; 
• Os preços dos alimentos têm sofrido com momentos de altas drásticas, causadas por eventos 

climáticos extremos; 
• O nível dos oceanos está subindo devido ao maior calor absorvido e ao derretimento de geleiras e dos 

polos. 
• O processo crescente de acidificação dos oceanos está relacionado ao aumento da concentração de 

CO2. 
 
Já entre as previsões classificadas como altamente confiáveis e com evidências robustas, 
aparecem, por exemplo: 
• Para cada um grau de aumento da temperatura média global, ocorrerá uma queda de 20% na 

disponibilidade de recursos hídricos para 7% da população mundial; 
• Se as emissões de gases do efeito estufa seguirem subindo, no pior cenário, até o fim do século XXI, o 

número de pessoas expostas a grandes enchentes será três vezes maior do que se as emissões 
tiverem sido reduzidas; 

• Maiores riscos de mortes resultantes de ondas de calor; 
• Maior exposição a doenças transmitidas pela água e por alimentos; 
• O aquecimento global colocará em risco a produtividade pesqueira e os serviços ecossistêmicos dos 

oceanos. 
 
América do Sul  
No capítulo sobre a nossa região, o IPCC destaca que o aquecimento global pode ser de 1,7°C, no melhor  
cenário de redução de emissões, a até 6,7°C, no pio r cenário. 
 
A questão dos recursos hídricos preocupa, com o Nordeste brasileiro, por exemplo, podendo enfrentar uma 
redução de 22% na precipitação até 2100. Além disso, com o degelo contínuo dos Andes, o fornecimento 
de água na região poderá estar ameaçado no futuro. 
 
No Brasil, o aumento das temperaturas resultará na migração de espécies para o Sul e Sudeste, o que deve 
aumentar os riscos de extinções, visto que essas regiões não possuem tantas áreas naturais. 
 
O relatório indica, com alta confiança, que uma série de doenças, como malária, cólera, problemas 
cardiovasculares e respiratórias, ficará mais comum na América do Sul. 
 
Uma boa notícia é a redução das previsões negativas sobre o futuro da Amazônia. O processo de 
transformação da floresta em uma savana, causado principalmente pela redução da precipitação, está mais 
lento do que se pensava. Um dos motivos para isso pode ser a diminuição do desmatamento: uma floresta 
mais preservada e menos fragmentada seria mais resiliente. 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/03/kiribati2.jpg 

 
Adaptação  
O IPCC afirma que esse relatório representa um sinal de alerta para os governos e sociedade, mostrando 
que é preciso desde já minimizar os efeitos das mudanças climáticas. 
 
A entidade tenta deixar claro que além de úteis para lidar com o clima, as ações nesse sentido podem 
resultar na geração de emprego, melhorias na saúde pública e crescimento econômico. 
 
Por exemplo, na América do Sul e Central, já há acordos para a conservação de áreas naturais que 
envolvem comunidades locais para garantir o fornecimento de serviços ecossistêmicos. Trata-se de um tipo 
de iniciativa que representa diversos benefícios, como a manutenção dos recursos hídricos e o aumento da 
renda dos povos nativos. 
 
“A adaptação às mudanças climáticas não demanda uma agenda exótica de ações nunca antes tentadas”, 
explica Fields, destacando que a maioria das medidas, como obras de saneamento básico, remoção de 
pessoas de áreas de risco e melhor tecnologia para a agricultura, deveriam ser realizadas mesmo se a 
transformação no clima não estivesse ocorrendo. 
 
“Os principais climatologistas do mundo estão nos dizendo que devemos transformar a maneira que 
utilizamos nossos recursos naturais – das florestas ao petróleo – para evitar os piores impactos das 
mudanças climáticas. Essa transformação já está a caminho, mas não na velocidade necessária”, declarou 
Christiana Figueres, secretária-geral da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas 
(UNFCCC). 
 
O “Impactos da Mudança Climática, Adaptação e Vulnerabilidade” é a segunda parte da quinta avaliação do 
IPCC (IPCC Fifth Assessment Report – AR5), que será apresentada em dezembro durante a Conferência 
do Clima de Lima (COP 20), no Peru. 
 
A primeira parte, “Base Científica da Mudança 
Climática(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736253)“, foi publicada em 
dezembro e a terceira, “Mitigação da Mudança Climática”, será divulgada em abril. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=736758). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-novo-relatorio-e-alerta-para-
governos-e-sociedade/) 
 



26/03/2014 
 
Estudo defende harmonia entre floresta e agricultur a viável para o Brasil 
 
Para reduzir emissões de CO2 da agricultura, é preciso reorganizar 20% da área nacional de plantio. 
Aumentar quantidade de raízes no solo é uma das soluções, mas custa caro e enfrenta a resistência dos 
produtores. 
 

 
Fonte:  http://www.dw.de/estudo-defende-harmonia-entre-floresta-e-agricultura-vi%C3%A1vel-para-o-

brasil/a-17520489 
 
A agricultura brasileira cresce acima da média mundial e o país pode se tornar a principal potência do setor 
até 2020. Esse aumento na produção impulsiona a mudança do uso da terra e coloca o setor como um dos 
maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, tanto na produção agrícola – uso de 
fertilizantes e manejo das áreas agricultáveis – quanto na pecuária – uso de áreas desmatadas e emissão 
de metano pelo rebanho bovino. 
 
Ao mesmo tempo, o país quer cumprir as metas de redução nas emissões, acordadas na conferência do 
clima de Copenhague, em 2009. A tarefa pode ser cumprida até no bioma Amazônia, afirma um estudo da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). A pesquisa aponta que é possível equilibrar a equação, mas essa mudança requer grandes 
esforços. 
 
Só da agricultura, a ambição é eliminar de 133 milhões a 166 milhões de toneladas de carbono equivalente 
até 2020. A matemática verde tem vários fatores que pedem modelos produtivos mais sustentáveis, como a 
recuperação de pastagens, a Integração Lavoura Pecuária (ILP) ou a Integração Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF), como aponta o relatório. Esses modelos, conforme explica o Hilton Silveira Pinto, coordenador do 
estudo dentro da Unicamp, exigem majoritariamente uma reordenação do uso dos espaços agrícolas. 
 
Áreas de pastagem, de plantação e de cultivo de madeira precisam ser organizadas dentro da propriedade 
para funcionar em sinergia. "As faixas onde se planta eucalipto, por exemplo, podem ser usadas 
simultaneamente como pastagem dentro de dois ou três anos", exemplifica. Áreas de cultivo de milho, soja 
ou outros cereais também podem ser criadas entre os campos de pasto, bloqueando o acesso dos animais. 



 
Solos precisam ser recuperados para reter maior quantidade de carbono 

Fonte:  http://www.dw.de/estudo-defende-harmonia-entre-floresta-e-agricultura-vi%C3%A1vel-para-o-
brasil/a-17520489 

 
Raízes reduzem emissões  
A chave desses sistemas está em aumentar a quantidade de raízes no solo. Elas asseguram uma fixação 
maior de carbono e, como consequência, reduzem o saldo das emissões. Para testar a eficácia do modelo, 
a pesquisa colheu amostras nos estados do Acre, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima. O Amazonas ficou 
de fora por não possuir nenhum projeto conhecido de produção integrada, afirma Silveira Pinto. 
 
No relatório, está claro que entre as 68 amostras colhidas, todas as provenientes de sistemas integrados 
apresentam uma taxa maior de carbono no solo. Esses números também podem ser interpretados como 
indicativos da qualidade da terra agricultável: mais carbono significa um solo mais rico. 
 
Segundo a avaliação, a solução mais simples de todas para fixar mais carbono no solo é a recuperação de 
áreas de pastagem. Pastos de baixa qualidade têm, geralmente, poucas raízes e com isso retém uma 
menor quantidade de carbono. O agrônomo explica que para cada quilo de massa verde – vegetação – que 
se acrescenta às pastagens, meio quilo de gás carbônico a menos é lançado na atmosfera. 
 
O custo de ser verde  
Embora a solução esteja clara para o pesquisador, ele próprio enxerga as dificuldades para a sua adoção. 
"As tecnologias não são simples e nem baratas de serem implementadas", afirma. Embora não tenha 
números – a análise financeira é o próximo passo da pesquisa –, o cientista estima um aumento de 50% 
dos custos iniciais de produção na adoção desses modelos mais equilibrados. 
 
O maior desafio seria atingir a dimensão necessária para que esse carbono retido torne a produção mais 
verde. Pelo menos 11 milhões dos cerca de 50 milhões de hectares usados hoje na produção agrícola 
teriam que adotar formas de manejo sustentável nos próximos 20 anos. Para o pesquisador, esse não é um 
processo simples. Por outro lado, a estratégia não só reduziria as emissões, mas também garantiria um 
aumento da produção. 
 
Desmatamentos evitados  
Na conta de José Frutuoso do Vale Júnior, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de 
Roraima, outro fator precisa ser considerado: técnicas de manejo sustentável ajudam a evitar novos 
desmatamentos na Amazônia. 
 
Ele conhece os modelos sugeridos pelo estudo e acredita na sua eficácia. Segundo ele, rearranjos assim 
poderiam recuperar muitas áreas que foram desmatadas para uso na produção agrícola ou pecuária e que, 
por não apresentarem a produtividade desejada, são abandonadas. Sem terras, os fazendeiros avançam 
em novas áreas da floresta. 



Dados da organização ambiental Greenpeace apontam a pecuária como responsável por 14% do 
desmatamento anual da Amazônia. A cada 18 segundos, um hectare da floresta estaria sendo convertido 
em pasto. 
 
O professor de Roraima, que orientou um estudo de qualidade do solo similar ao da Unicamp/Embrapa, 
observou a qualidade do solo em áreas onde a floresta foi cortada para o uso em pastagem. "A conversão 
em pasto promove uma queda de até 50% no índice de carbono no solo", compara. Ele explica que a terra é 
mais frágil onde a cobertura vegetal é removida. 
 

 
Remover a floresta reduz em até 50% os níveis de carbono no solo 

Fonte:  http://www.dw.de/estudo-defende-harmonia-entre-floresta-e-agricultura-vi%C3%A1vel-para-o-
brasil/a-17520489 

 
Mudança de hábitos  
Mas o agrônomo acredita na possibilidade de recuperação desses solos empobrecidos e enxerga isso como 
uma forma de proteger a floresta. Em áreas com alto grau de comprometimento, os custos são de fato 
elevados. Mas soluções menos dispendiosas para a agricultura familiar também estariam à disposição. Em 
sua avaliação, o que falta é informação, já que as soluções discutidas por universidades e nos cursos de 
técnicas agrícolas não chegam aos produtores. 
 
Modelos bem planejados de uso rotativo do solo não são alternativas caras, mas como qualquer mudança, 
quando chegam a quem trabalha no campo, geram ansiedade e acabam rejeitadas especialmente pelos 
produtores mais simples. "É preciso vencer essa dificuldade de inovar. E só se chega ao resultado se cada 
um fizer sua parte", conclui Vale Junior. 
 
Fonte:  DW > Notícias > Meio Ambiente(http://www.dw.de/estudo-defende-harmonia-entre-floresta-e-
agricultura-vi%C3%A1vel-para-o-brasil/a-17520489) 
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02/04/2014 
 
Rio sedia fórum para debater mudanças climáticas 
 
por Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil 
 
Começou hoje (2), no Rio, o primeiro encontro de trabalho do projeto IES-Brasil (Implicações Econômicas e 
Sociais) do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), que traçará cenários sobre a emissão de 
gases causadores do efeito estufa para os períodos de 2020 a 2030 e de 2030 a 2050, além de identificar 
políticas de redução dessas emissões. 
 
O secretário executivo do FBMC, professor Luiz Pinguelli Rosa, disse à Agência Brasil  que as emissões do 
desmatamento, no Brasil, diminuíram. Isso dá a oportunidade de o Brasil “até cumprir a meta que foi levada 
a Copenhague”, ressaltou. 
 

 
Combate ao desmatamento é desafio para as autoridades 

Foto:  Arquivo/Agência Brasil 
Fonte:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/_agenciabrasil2013/files/styles/interna_grande/public/workshop_jornalis
tas_desmatamento_na_amazonia_pa_moju_7856.jpg?itok=bLVn2Anh 

 
O objetivo das autoridades brasileiras é uma redução de 84% do desmatamento, principal fonte das 
emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa. Isso significa chegar a um patamar inferior a 4 mil 
quilômetros desmatados por ano, que foi o compromisso estabelecido na Conferência do Clima de 
Copenhague (Dinamarca), em 2009. 
 
Pinguelli Rosa destacou, entretanto, que o problema agora vai ficando mais difícil porque as emissões do 
desmatamento são de ordem de magnitude igual à dos setores energético e agrícola. “E no setor 
energético, nós estamos na contramão”, acrescentou. 
 
Segundo o secretário executivo, o Brasil está aumentando o consumo de energia das usinas termelétricas, 
que emitem muito mais gás carbônico do que as hidrelétricas e, também, com o consumo de gasolina 
superior ao de etanol. Pinguelli Rosa destacou que o consumo de gasolina tinha ficado abaixo do etanol, no 
início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com os carros flex. “Mas, agora, está o contrário”. 



 
Investimentos na matriz eólica contribui para a geração de energia limpa 

Foto:  Arquivo/Agência Brasil 
Fonte:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/_agenciabrasil2013/files/styles/interna_grande/public/usina_eolica_cerr
o_chato.jpg?itok=qPk_MH7r 

 
De positivo, ele citou o aumento da disponibilização de energia eólica – dos ventos – no atual governo, 
embora essa expansão ainda seja pequena em valores absolutos. “Esse é o quadro que nós estamos 
agora”. 
 
Para diminuir essas emissões, ele sugeriu que o governo deve, em primeiro lugar, “enfrentar o problema do 
preço dos combustíveis, que não está estimulando o etanol. Em segundo lugar, cabe ao governo enfrentar o 
problema elétrico, que está com uma distorção enorme”. 
 
Pinguelli Rosa, que também é diretor do Instituto Luiz Alberto Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), disse que as duas iniciativas têm de 
ser feitas imediatamente porque vão repercutir nas emissões, além de estimular a eficiência energética. 
Para ele, o país ainda não tem uma política voltada para a eficiência energética. 
 
Outras três reuniões do IES-Brasil estão programadas para este ano, quando serão divulgados os primeiros 
dados do projeto. 
 
O resultado final deverá ser anunciado somente em 2015, após os encontros. Pinguelli Rosa admitiu que as 
conclusões do projeto serão levadas ao governo federal como subsídio à posição brasileira que será 
apresentada na próxima Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças 
Climáticas (COP-20), que ocorrerá em Lima, no Peru, em dezembro próximo. 
 
Edição:  Marcos Chagas 
 
Fonte:  EBC > Notícias > Geral(http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-04/rio-sedia-forum-para-
debater-mudancas-climaticas) 
 



07/04/2014 
 
IPCC prepara divulgação de relatório sobre mitigaçã o das mudanças climáticas 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/emissos_1.jpg 

 
Apenas uma semana depois de apresentar um relatório sobre os impactos das mudanças climáticas, o 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) está novamente empenhado para lançar outro 
documento, desta vez focado em como podemos evitar as piores consequências do fenômeno. 
 
Reunidos em Berlim, na Alemanha, pesquisadores e representantes de governos têm até o dia 11 para 
concluir o relatório sobre mitigação e o seu Sumário para Formuladores de Políticas. 
 
O novo documento destacará as medidas que podem ser tomadas para que o aquecimento global não 
ultrapasse os 2ºC, como investimentos em fontes limpas de energia, corte nas emissões de gases do efeito 
estufa e melhorias nos processos industriais. 
 
“Nosso relatório, baseado em dados científicos que são de acesso livre para qualquer pessoa, fornece o 
entendimento de quais são as opções disponíveis para lidar com o desafio das mudanças climáticas”, 
afirmou Ottmar Edenhofer, co-presidente do Grupo de Trabalho III. 
 
O IPCC se dividiu em três grupos de trabalho (GTs) para produzir a sua quinta grande avaliação (IPCC Fifth 
Assessment Report – AR5), que será apresentada durante a Conferência do Clima de Lima (COP-20), no 
Peru, em dezembro. 
 
O GT I divulgou sua parte, o ‘Mudanças Climáticas 2013: As bases físicas 
científicas(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736253)‘, em janeiro, e, na 
semana passada, o GT II apresentou o ‘Impactos da Mudança Climática, Adaptação e 
Vulnerabilidade(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736758)‘. 
 
“O GT I deixou claro que a ação humana é o fator dominante por trás do aquecimento global visto a partir da 
metade do século XX (…) O GT II trouxe informações sobre os sérios impactos das mudanças climáticas 
sobre a humanidade e os ecossistemas (…) O GT III fornecerá os caminhos que podemos seguir para 
mitigar esses impactos”, explicou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC, em seu discurso de abertura da 
reunião de Berlim. 
 
“As mudanças climáticas afetarão todos nós, então é essencial que finalizemos o relatório do GT III com o 
máximo de informações e conhecimento sobre como mitigar as emissões de gases do efeito estufa”, 
concluiu. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=736825). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-prepara-divulgacao-de-relatorio-
sobre-mitigacao-das-mudancas-climaticas/) 
 



07/04/2014 
 
“Chegou o tempo de agir”, afirma pesquisador que in tegra o IPCC 
 
por Elton Alisson, para a Agência Fapesp 
 

 
José Marengo, do Inpe, único autor brasileiro do sumário para formuladores 
de políticas do relatório do painel sobre impactos das alterações do clima, 
afirma que países não têm mais tempo e precisam se adaptar às mudanças. 

Foto:  Eduardo Cesar 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/Marengo.jpg 

 
Agência FAPESP  – Países de diversas partes do mundo já enfrentam crises climáticas mas não têm 
conseguido se adaptar às variações do clima, de modo a proteger suas populações. E é preciso agir rápido. 
 
As conclusões são do Sumário para Formuladores de Políticas (SPM), do Relatório sobre Impactos, 
Adaptação e Vulnerabilidades às Mudanças Climáticas, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), apresentado no dia 31 de março em Yokohama, no Japão, e em 
seguida na terça-feira (1º de abril) na Academia Brasileira de Ciências (ABC), no Rio de Janeiro. 
 
O documento, com 44 páginas, é um resumo do relatório de cerca de mil páginas sobre impactos, 
adaptação e vulnerabilidades climáticas preparado pelo IPCC. 
 
Único representante brasileiro a redigir a conclusão do documento e um dos 309 cientistas, de 70 países, 
que atuaram como coordenadores, autores, editores e revisores do relatório, com a ajuda de 436 cientistas 
contribuidores e 1.729 revisores especialistas, o climatologista José Marengo, pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), explicou, em entrevista à Agência FAPESP, quais são as 
novidades do quinto relatório (AR5) do IPCC, em comparação com o quarto, o AR4, lançado em 2007. 
 
Marengo, que falou durante o evento de lançamento do SPM no Rio de Janeiro, também detalhou por que 
os países têm tido dificuldade em definir e implementar políticas e medidas de mitigação e adaptação aos 
impactos das mudanças climáticas. 
 
Agência FAPESP – Quais são as principais novidades do relatório sobre impactos, adaptação e 
vulnerabilidade do AR5 em relação ao AR4?  
José Marengo –  Temos um maior e melhor conhecimento sobre mais áreas geográficas e setores que 
poderão ser afetados pelas mudanças do clima em comparação com o AR4. Também temos novas 
informações, extraídas de novos estudos, e identificamos exemplos claros de adaptação às mudanças 
climáticas em países como o Brasil. A literatura revisada e utilizada no relatório também não foi somente em 
inglês. Revisamos artigos publicados depois do AR4 em espanhol, português, árabe, chinês e muitas outras 
línguas. Obviamente, são estudos sobre diferentes temas relacionados às mudanças climáticas, publicados 
em revistas internacionais que têm todo o rigor científico. O AR5 também contém muito mais detalhes 
regionais do que o anterior. No AR4 algumas áreas não eram tão claras em termos de estudos, como 
América Central, por exemplo, ou partes da África e do Sudeste da Ásia. Agora, essas lacunas já foram 
preenchidas com um maior número de estudos publicados. 
 
Agência FAPESP – Quais as principais projeções de m udanças climáticas feitas no relatório para as 
Américas do Sul e Central?  
Marengo –  As questões que foram identificadas como mais importantes para a América do Sul foram água, 
produção de alimentos e saúde. A água realmente tem uma importância grande na região e o aumento das 



chuvas intensas, em algumas regiões, e de secas em outras tem gerado maiores problemas para os países 
em desenvolvimento. Já se observam tendências significativas na precipitação e na temperatura na América 
Central e do Sul e, em alguns casos, extremos climáticos também têm afetado as duas regiões. 
 
Agência FAPESP – Quais são os principais problemas decorrentes das mudanças climáticas que o 
Brasil enfrenta ou deve enfrentar nos próximos anos ? 
Marengo –  Os problemas do Brasil também são basicamente segurança hídrica, segurança energética e 
segurança alimentar. Nos últimos anos, o país tem experimentado secas e enchentes em grandes áreas. A 
seca que ocorre no Nordeste atualmente afeta a segurança hídrica e alimentar da região. Por outro lado, 
esses fenômenos ajudam a compreender a magnitude do problema da variabilidade do clima e que ela 
pode aumentar no futuro. 
 
Agência FAPESP – Por que os países têm dificuldade em implementar políticas de mitigação e 
adaptação aos impactos das mudanças climáticas?  
Marengo –  A mitigação, muitas vezes, vai na contramão do desenvolvimento. Geralmente, quando os 
países começam a crescer passam a consumir muito combustível fóssil e emitir mais gases de efeito estufa. 
Já a adaptação é algo que custa caro. O IPCC fornece as bases científicas para os países fazerem 
adaptação, mas as negociações sobre quem vai pagar a conta e se será preciso ter um fundo internacional 
de adaptação são coisas que competem às esferas políticas e às conferências das partes. O IPCC não 
define isso. O IPCC só dá as bases científicas e estabelece a necessidade de adaptação. Como essa 
adaptação será feita ou implementada são questões que devem ser tratadas pelos governos. 
 
Agência FAPESP – A ênfase em adaptação no relatório  não diminui o peso e a importância da 
mitigação?  
Marengo –  A mitigação e a adaptação correm de forma paralela. A mitigação é a solução final para poder 
reduzir o aquecimento. A projeção do relatório é de que o aquecimento global poderá ficar entre 2 ºC e 4 ºC 
em 2100. Só que, para chegar a um aquecimento de 2 ºC, teríamos de ter todo um sistema de mitigação e, 
basicamente, zero emissão de gases de efeito estufa a partir de 2040. Com isso, o aquecimento poderia 
chegar a menos de 2 ºC e os impactos, a vulnerabilidade e os riscos seriam menores, e também seria 
possível fazer adaptação. Mas, sem mitigação, o aquecimento pode chegar a 4 ºC ou mais em 2100. Neste 
caso, não tem adaptação que reverta os riscos. Ou seja, a mitigação é o ponto principal e sem ela não será 
possível fazer adaptação nenhuma. O aquecimento, sem mitigação, será tão forte e os impactos tão graves 
que realmente as mudanças se tornariam irreversíveis. 
 
Agência FAPESP – Os países das Américas do Sul e Ce ntral estão mais atrasados em relação às 
nações mais desenvolvidas para definir e implementa r políticas e medidas de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas?  
Marengo –  Em termos de mitigação, o Brasil assumiu a liderança por muito tempo. A questão dos créditos 
de carbono e o desenvolvimento limpo, por exemplo, nasceram basicamente aqui. Mas os outros países das 
Américas do Sul e Central não têm trabalhado muito nisso. Por outro lado, a adaptação tem sido recém-
iniciada no Brasil. A Argentina já tem uma certa experiência em adaptação porque há problema de elevação 
do nível do mar na província de Buenos Aires. O Brasil, por sua vez, começa a elaborar o Plano Nacional de 
Adaptação, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e está estabelecendo quais são suas necessidades, porque adaptação depende do lugar e 
do contexto onde será implementada e por isso é específica para cada país e setor. As estratégias de 
adaptação para a agricultura no Brasil serão, com certeza, diferentes das adotadas por países como a Índia 
e o país já começou a implementá-las por meio do desenvolvimento de variedades de plantas melhoradas, 
mais resistentes a secas e enchentes, por exemplo. Mas realmente existe uma certa diferença no 
desenvolvimento da adaptação e mitigação nos países. 
 
Agência FAPESP – A pobreza e a desigualdade social dos países das América do Sul e Central, 
somadas aos impactos das mudanças climáticas projet ados para as duas regiões, são uma 
combinação desastrosa?  
Marengo –  Sim, mas pode ser atenuada com planejamento, porque os riscos climáticos têm dois 
componentes: um ambiental e outro não ambiental. No caso da saúde, por exemplo, as mudanças no clima 
podem facilitar a difusão de doenças transmitidas por insetos vetores, como a dengue e a malária. Mas, se 
os países tiverem sistemas adequados de vacinação, controle e monitoramento de doenças, talvez os 
impactos das mudanças climáticas nessa questão possam ser atenuados. Os desastres naturais, por sua 
vez, têm um deflagrador climático, mas também estão relacionados com questões que não têm nenhuma 
relação com o clima. Os deslizamentos de terra, por exemplo, são causados por chuvas intensas, mas se as 
pessoas não estivessem morando em áreas de risco não seriam afetadas. E quem define isso não é o 
clima. 



Agência FAPESP – Os países estão mais sensíveis e c onscientes dos impactos climáticos que 
podem sofrer?  
Marengo –  Eu diria que sim. Na reunião em Yokohama havia os cientistas, autores do relatório, e 
delegados representantes de todos os países do mundo. E eles continuamente manifestavam a 
preocupação com a elevação do nível do mar nas Filipinas e nas pequenas ilhas do Pacífico, com a maior 
ocorrência de furacões na Costa Rica e com o derretimento das geleiras andinas na Bolívia, por exemplo. 
Pela minha percepção, o fator clima passou a ser muito importante. Pelos comentários e declarações que 
ouvi em Yokohama, acho que as mudanças climáticas já entraram pelo menos na agenda ambiental dos 
países. Temos de pensar que os eventos climáticos extremos podem ser mais frequentes e talvez a forma 
como o governo, não só no Brasil, mas no mundo, enfrenta o problema deve ser repensada, porque são 
problemas que podem durar 20, 30 anos. Eu diria que a experiência mostra que a adaptação é algo que tem 
de ser pensado no longo prazo, não de um ano para o outro, mas em décadas. 
 
Agência FAPESP – Qual o recado que o Sumário para F ormuladores de Políticas dá para os 
tomadores de decisão?  
Marengo –  O principal recado é que já chegou o tempo de agir e não dá para esperar mais. Se nada for 
feito nas próximas duas décadas, poderá não ser mais possível fazer adaptação. Os riscos dos impactos 
das mudanças climáticas são como uma doença, que se for diagnosticada e tratada no começo é possível, 
em alguns casos, até curá-la. Mas se for diagnosticada e tratada no estágio final, ainda que se tenha todos 
os recursos, se ela estiver fora de controle não há mais como tratá-la e curá-la. Não há como combater as 
mudanças climáticas, porque o aquecimento vai continuar. Mas é possível ao menos atenuar seus efeitos. 
 
* Publicado originalmente no site Agência Fapesp(http://agencia.fapesp.br/18866). 
 
Fonte:  Agência Fapesp/Envolverde(http://envolverde.com.br/ambiente/chegou-o-tempo-de-agir-afirma-
pesquisador-que-integra-o-ipcc/) 
 



13/04/2014 
 
Relatório da ONU vê ações contra mudança climática como insuficientes 
 
Capítulo sobre corte de emissões é o último de diagnóstico climático. 
Documento foi elaborado por painel de especialistas das Nações Unidas. 
 
por Eduardo Carvalho, do G1, em São Paulo 
 

SUGESTÕES DO RELATÓRIO DA ONU PARA GOVERNOS REDUZIR EM A EMISSÃO DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA* 

 
Energia : "descarbonizar" a geração de eletricidade, investindo em recursos como vento, sol e água para gerar 
energia 
 
Transporte:  investir em veículos de massa, como trens e ônibus e incentivar veículos movidos a combustíveis 
menos poluentes 
 
Construção: implementar as inovações tecnológicas de redução das emissões 
 
Uso da terra: reduzir o desmatamento, recuperar áreas degradadas e manter boas práticas na agricultura 
 

Fonte:  Sumário para os Formuladores de Políticas *Ações necessárias para limitar o aquecimento do 
planeta até 2100, segundo especialistas do IPCC 

 
A terceira e última parte do quinto Relatório de Avaliação feita por cientistas do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) afirma que são necessárias mais ações para cortar as emissões de gases de efeito 
estufa para limitar o aquecimento do planeta a 2ºC até 2100. 
 
Segundo os cientistas, é preciso abandonar os combustíveis fósseis poluentes e utilizar fontes mais limpas para 
evitar o efeito estufa, que poderá provocar um aumento da temperatura do planeta entre 3,7ºC e 4,8ºC antes de 
2100, o que seria um nível catastrófico. 
 
"Há uma clara mensagem da ciência: para evitar uma interferência perigosa com o sistema climático, temos que 
deixar de continuar operando igual", explicou Ottmae Edenhofer, copresidente do Painel Intergovernamental de 
Especialistas sobre Mudança Climática (IPCC) da ONU, que elaborou o documento. 
 
O documento chamado de "Sumário para os Formuladores de Políticas", divulgado neste domingo (13), em 
Berlim, apresenta ideias de como limitar o impacto das alterações do clima a partir da análise de 900 modelos 
econômicos, formulados por governos e pesquisadores, além dos resultados das negociações sobre o clima. 
 
Segundo a brasileira Suzana Kahn Ribeiro, vice-presidente do grupo de mitigação do IPCC e uma das autoras do 
novo capítulo, o texto quer chamar a atenção de governantes para a inércia climática. "Se não tiver uma atitude 
drástica, não tem a menor chance de limitar em 2ºC até o final do século", disse ela. 
 
Emissões mais altas 
De acordo com o sumário, é "altamente confiável" que entre 2000 e 2010 houve um crescimento anual de 2,2% 
das emissões de gases de efeito estufa no mundo. E isso teria ocorrido mesmo com o conhecimento prévio de 
que entre 1970 e 2000 as emissões haviam aumentado 1,3% ao ano. 
 
O texto diz ainda que 80% dos lançamentos ocorridos entre 2000 e 2010 vieram da queima de combustíveis 
fósseis, principalmente da geração de energia e indústria. 
 
Principais ações 
De acordo com as previsões do relatório, até 2050 o setor de energia deve emitir o dobro ou talvez o triplo da 
quantidade de gases em comparação às 14 gigatoneladas de CO2 equivalente lançadas em 2010. Por isso, 
"descarbonizar" a geração de eletricidade é um componente chave para o funcionamento das estratégias de 
redução de emissões. 
 
O texto afirma que é preciso investir em formas alternativas que usem o vento, o sol e a água para gerar energia. 
Há ainda uma discussão em torno da matriz nuclear, considerada pelos cientistas uma tecnologia de baixo 
carbono, mas com barreiras operacionais e de segurança, necessitando, desta forma, mais progressos em 
pesquisas. 



Na área de transportes, o relatório sugere a necessidade de diversificar os modais, com maior investimento em 
meios de massa, como trens e ônibus, e pede incentivos no desenvolvimento de combustíveis menos poluentes e 
veículos que usem a eletricidade. 
 

 
Emissões do setor de energia são as que mais precisam ser reduzidas 

Foto:  Joel Saget/AFP 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/zoyKtIEuZouao7dwltMPg0U9zU8=/300x225/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/05/24/emissao
.jpg 

 
No setor de construção, o documento menciona avanços tecnológicos para redução de gases, principalmente em 
países em desenvolvimento, que contribuíram para a estabilização ou redução de emissões. No trecho que trata 
da indústria, o IPCC sugere um corte de 25% nas emissões em comparação aos níveis atuais com a 
implementação de inovações tecnológicas. 
 
Sobre uso da terra, agricultura e florestas, o relatório indica um declínio de emissões nessas áreas, principalmente 
pela diminuição do desmatamento. Os cientistas apontam que boas práticas na agricultura, a conservação de 
florestas e a recuperação de áreas degradadas são formas efetivas de mitigar a mudança climática. 
 
Brasil na contramão 
Apesar dos cientistas apontarem a inovação no setor de energia como forma de reduzir as emissões de carbono, 
Suzana comenta que o Brasil segue atualmente na contramão ao não aumentar a participação de fontes 
renováveis e ainda acionar termelétricas para aumentar a oferta de eletricidade do país. "Se a direção é 
descarbonizar, estamos indo ao contrário", diz. 
 

“Se a direção é descarbonizar, estamos indo 
ao contrário” 

Suzana Kahn, vice-presidente 
do grupo de mitigação do IPCC 

 
Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgados na semana passada apontam que 
o uso da energia térmica no Brasil aumentou 11% entre fevereiro de 2013 e 2014. O baixo nível dos reservatórios 
utilizados pelo sistema hidrelétrico obrigou o país a acionar as termelétricas, que geram energia por meio da 
queima de combustíveis como óleo, gás, carvão e biomassa. 
 
"Tirando a parte de desmatamento, floresta e agricultura, não temos um programa forte de eficiência energética, 
transporte de massa, com incentivos ao transporte individual", disse ela. 
 
Previsões científicas 
As informações são complementares a dois outros capítulos do relatório, divulgados em setembro de 2013 e 
março de 2014. 
 
O primeiro capítulo afirmava que há mais de 95% (extremamente provável) de chance de que o homem tenha 
causado mais de metade da elevação média de temperatura registrada entre 1951 e 2010, que está na faixa entre 
0,5 a 1,3 grau. 



Sobre as previsões, a primeira parte trouxe também a informação de que há ao menos 66% de chance de a 
temperatura global aumentar pelo menos 2ºC até 2100 em comparação aos níveis pré-industriais (1850 a 1900). 
Isso se a queima de combustíveis fósseis continuar no ritmo atual e sem o cumprimento de políticas climáticas já 
existentes. 
 
Os 259 pesquisadores-autores de várias partes do mundo, incluindo o Brasil, estimaram ainda que, no pior cenário 
possível de emissões, o nível do mar pode aumentar 82 centímetros, prejudicando regiões costeiras do planeta, e 
que o gelo do Ártico pode retroceder até 94% durante o verão no Hemisfério Norte (leia mais  
aqui (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/novo-relatorio-climatico-reforca-visao-de-que-homem-causa-
aquecimento.html)). 
 
Impactos e adaptação 
Já o segundo capítulo, lançado no fim de março, concluiu que são "altamente confiáveis" as previsões de que 
danos residuais ligados a eventos naturais extremos ocorram em diferentes partes do planeta na segunda metade 
deste século. E isso deve acontecer mesmo se houver corte substancial de emissões nos próximos anos. 
 
O texto aponta que populações pobres de regiões costeiras podem sofrer com o aumento do nível do mar, altas 
temperaturas acentuariam o risco de insegurança alimentar e que áreas tropicais da África, América do Sul e da 
Ásia devem sofrer com inundações causadas pelo excesso de tempestades. 
 
O documento afirma também que há fortes evidências de uma redução da oferta de água potável em territórios 
subtropicais secos, o que aumentaria disputas pelo uso de bacias hidrográficas, além de uma possível perda de 
espécies de plantas e animais pela pressão humana, como a poluição e o desmatamento de florestas (leia mais  
aqui (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/03/ipcc-alerta-que-pobres-serao-os-mais-castigados-por-
mudancas-climaticas.html)). 
 
Todo o conteúdo vai servir de base para as Conferências das Partes, as COPs, que ocorrem todos os anos e 
reúnem países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na 
sigla em inglês). É nessa reunião que se desenhará um novo acordo global que vai obrigar todas as nações a 
cortar suas emissões de gases de efeito estufa e, com isso, frear o aquecimento global. 



 
Fonte:  

http://s2.glbimg.com/88BSrJ9q34CY659LDutsZjoyaXE=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/09/27/ipcc_v2.jpg 



Fonte:  G1 > Natureza(http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/04/relatorio-da-onu-ve-acoes-contra-
mudanca-climatica-como-insuficientes.html) 
 



14/04/2014 
 
IPCC: mitigar as mudanças climáticas custaria menos  do que se pensa 
 
por Fabiano Ávila, do CarbonoBrasil 
 

 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/ipccemissions.jpg 

 
Cientistas apontam que ao custo de 0,06% do crescimento econômico anual do planeta seria possível 
adotar as tecnologias e ações necessárias para limitar o aquecimento global em dois graus Celsius 
 
Não será uma tarefa fácil, porém ainda podemos evitar as piores consequências das mudanças climáticas 
se desde já colocarmos em prática medidas como a expansão do uso de fontes limpas de energia e 
melhorias nos processos industriais. 
 
Essa é a principal mensagem do relatório ‘Mitigação da Mudança 
Climática(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)‘, apresentado neste domingo (13) pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). 
 
Segundo o documento, mesmo com todos os debates climáticos e com o tema do aquecimento global 
ocupando cada vez mais a agenda dos líderes mundiais, as emissões de gases do efeito estufa aceleraram 
na última década, aumentando 2,2% por ano entre 2000 e 2010. A velocidade entre 1970 e 2000 era de 
1,3% ao ano. 
 
“Políticas climáticas que pretendam manter o aquecimento em 2ºC precisam mirar um corte substancial nas 
emissões. A mensagem da ciência é clara: para se evitarem interferências perigosas no sistema climático, 
temos de mudar de abordagem, sair do ‘business as usual’”, afirmou Ottmar Edenhofer, co-presidente do 
Grupo de Trabalho III do IPCC, responsável pelo relatório. 



 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/capaipccmitigation.jpg 

 
O ‘Mitigação da Mudança Climática(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)‘ foi escrito por 235 autores de 57 
países e contou com a colaboração de mais de 38 mil comentários. O trabalho reúne tudo o que foi 
produzido pela comunidade científica nos últimos anos sobre as maneiras de reduzir os impactos das 
mudanças climáticas. 
 
Apesar de salientar que as emissões estão crescendo, o relatório traz como boa notícia a constatação de 
que ainda podemos evitar as piores consequências do aquecimento global e que o custo disso é muito 
menor do que as pessoas pensam. 
 
De acordo com o IPCC, reduzir as emissões até um nível que limite o aquecimento em 2ºC até 2100 
custaria ao planeta 0,06% de seu crescimento econômico anual, em um cenário no qual a economia 
mundial crescesse entre 1,3% a 3% ao ano. 
 
Esse custo seria proveniente da colocação em prática de medidas como o maior uso de fontes limpas de 
energia, de melhores tecnologias para a queima de combustíveis fósseis, mudanças nos hábitos das 
pessoas e de transformações no uso da terra, como políticas para reduzir o desmatamento. 
 
“Muitos caminhos diferentes ainda estão disponíveis para limitar o aquecimento global a 2ºC. Mas todos 
eles precisam de investimentos substanciais, e adiar esses investimentos significa que os custos irão subir 
(…) Temos uma janela de oportunidade de uma, talvez duas décadas”, declarou Edenhofer. 
 
“Nós já temos os recursos financeiros e as tecnologias necessárias para fazer o que é preciso. O desafio é 
aumentar a velocidade e a escala das ações e utilizar de maneira eficiente as ferramentas de cooperação 
internacional. Todos que podem fazer a diferença devem se engajar: empresas e investidores, cidades e 
cidadãos e, é claro, os governos”, disse Christiana Figueres, secretária-executiva da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). 
 
“O que está evidente é que o ‘trem da mitigação’ deixará a estação muito em breve, e toda a sociedade 
precisa correr para embarcar”, reforçou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC. 
 
Se nada for feito e continuarmos apenas com as políticas climáticas já existentes, o IPCC prevê um 
aquecimento de 3,7ºC a 4,8ºC até 2100. 
 
Quinta avaliação  
O ‘Mitigação da Mudança Climática(http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)‘ é a terceira e última parte da quinta 
grande avaliação do IPCC (Fifth Assessment Report – AR5), que deverá ser apresentada oficialmente 
durante a Conferência do Clima de Lima (COP-20), no Peru, em dezembro. 



A primeira parte, ‘Base Científica da Mudança 
Climática(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736253)‘, foi publicada em 
dezembro do ano passado e afirma que é extremamente provável que mais da metade do aumento das 
temperaturas médias na superfície global entre 1951 a 2010 tenha sido causada pela maior concentração 
de gases do efeito estufa na atmosfera resultante das atividades humanas. 
 
A segunda, ‘Impactos da Mudança Climática, Adaptação e 
Vulnerabilidade(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736758)‘, foi 
divulgada em março e destaca que os impactos das mudanças climáticas já afetam agricultura, 
ecossistemas, recursos hídricos, oceanos, setores econômicos e a saúde humana. 
 
O IPCC aproveitará os próximos meses para unir esses três documentos no formato da AR5, produzindo 
tabelas, infográficos e imagens que ajudem no entendimento do seu conteúdo. Assim, a AR5 será a reunião 
de tudo o que sabemos sobre as mudanças climáticas atualmente. 
 
O IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 pela AR4 e pelos seus serviços prestados para a 
popularização do tema das mudanças climáticas. 
 
* Publicado originalmente no site 
CarbonoBrasil(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/noticia=736870). 
 
Fonte:  CarbonoBrasil/Envolverde(http://envolverde.com.br/noticias/ipcc-mitigar-mudancas-climaticas-
custaria-menos-que-se-pensa/) 
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Polônia usa a Ucrânia para impulsionar o carvão 
 
por Claudia Ciobanu, da IPS 
 

 
Ambientalistas protestam contra o carvão diante do Ministério da Economia da Polônia. 

Foto:  Claudia Ciobanu/IPS 
Fonte:  http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/04/polonia640.jpg 

 
Varsóvia, Polônia, 23/04/2014  – O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, propôs uma “união 
estratégica” dentro da União Europeia (UE) como resposta do bloco à crise da Ucrânia, mas seu plano pode 
ser um cavalo de Troia a favor dos combustíveis fósseis. Pela proximidade geográfica e pelos profundos 
vínculos históricos entre Polônia e Ucrânia, o governo de centro-direita de Tusk assumiu uma posição 
relevante nas tentativas de aliviar a crise ucraniana. 
 
O ministro das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski, participou ativamente das negociações de fevereiro 
entre os líderes opositores do Euromaidan, como são conhecidos os protestos a favor da UE registrados em 
novembro em Kiev, e o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, deposto no dia 22 daquele mês. O 
protagonismo do governo polonês na crise lhe rende créditos eleitorais. Em uma pesquisa realizada no 
começo de abril pela TNS Polska, a governante Plataforma Cívica liderou as preferências dos entrevistados, 
desbancando pela primeira vez em anos o Partido de Paz e Justiça, do ex-primeiro-ministro Jaroslaw 
Kaczynski (2006-2007). 
 
“Não só a Plataforma Cívica volta a liderar, como também há mais poloneses dispostos a votar e a fazê-lo 
no governo”, pontuou à IPS o analista Lukasz Lipinski, do grupo de especialistas Polityka Insight, de 
Varsóvia. Como resultado, na campanha para as eleições legislativas da UE de 25 de maio, “todos os 
partidos opositores querem agora privilegiar o debate sobre assuntos internos, porque assim é muito mais 
fácil criticar a Plataforma Cívica após seis anos no poder”, acrescentou. 
 
Mas o governo insiste no tema da Ucrânia e, no final de março, o primeiro-ministro propôs uma união 
energética europeia que torne o continente resistente a crises como o conflito entre Rússia e Ucrânia pela 
península da Crimeia. “A experiência da invasão russa da Ucrânia nas últimas semanas mostra que a 
Europa deve caminhar para a solidariedade em matéria de energia”, disse o primeiro-ministro em Tychy, 
cidade da região da Silésia, produtora de carvão. 
 
Tusk propôs seis dimensões da “união energética”: criação de um mecanismo efetivo de solidariedade em 
relação ao gás em caso de crise de fornecimento, financiamento com fundos da UE para uma infraestrutura 
que garanta a solidariedade energética, em particular no leste do bloco, compra coletiva de energia, 



reabilitação do carvão como fonte, extração de gás de xisto e diversificação radical do fornecimento de gás 
à UE. 
 
“É muito decepcionante a total ausência de medidas de eficiência energética nessa visão, embora esse 
ponto tenha sido crucial nas conclusões do Conselho Europeu sobre a Crimeia, apresentadas em março”, 
apontou à IPS Julia Michalak, encarregada de políticas climáticas da UE na não governamental coalizão 
Climate Action Network Europe. “Se a crise na Crimeia não conseguiu fazer o governo entender que a 
eficiência é a maneira mais fácil e mais barata de conseguir uma real segurança energética para a Europa, 
não sei o que conseguirá”, ressaltou. 
 
Embora algumas das medidas propostas por Tusk possam conduzir a uma maior cooperação europeia, 
reclamar protagonismo para o carvão e o gás de xisto é principalmente um assunto polonês. No momento, a 
UE não tem políticas comuns vinculantes sobre o gás de xisto. Vários Estados membros, como França e 
Bulgária, inclusive têm sua exploração proibida. E os objetivos climáticos do bloco no longo prazo, 
principalmente a meta de descarbonização até 2050, tornam improvável que o carvão ressuscite. 
 
Segundo Michalak, o carvão e o gás de xisto são elementos dirigidos ao público interno, que deseja que seu 
governo jogue duro no cenário internacional, e, por outro lado, serve de ferramenta de negociação para 
obter alguns créditos específicos em Bruxelas. O governo de Tusk fez esforços hercúleos para convencer 
empresas estrangeiras interessadas no gás de xisto a investirem na Polônia. Isto incluiu destituir em 
novembro o ministro do Meio Ambiente, Marcin Korolec, durante a 19ª Conferência das Partes (COP 19) da 
Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, por não estar suficientemente a favor 
desse combustível. 
 
Apesar disso, este mês, a francesa Total se converteu na quarta transnacional a anunciar o abandono das 
explorações no país, pois o gás de xisto resulta mais caro nesse território do que se acreditava. O consenso 
nacional polonês sobre o carvão também começa a apresentar rachas. Quase 90% da eletricidade usada 
na Polônia procede do carvão, e a estratégia governamental prevê um papel crucial para este mineral até 
2060. 
 
O governo de Tusk tentou sem sucesso boicotar a adoção de metas de descarbonização pela UE, por isso 
no momento não está claro como conciliará os compromissos com o bloco e uma economia dependente do 
carvão. No ano passado, o presidente da empresa de estatal de energia PGE renunciou, argumentando que 
uma expansão de 1.800 megawatts (MW) da central de carvão de Opole não é rentável. De todo modo, o 
governo decidiu seguir com os planos de ampliação. 
 
Apesar da percepção generalizada na Polônia de que o carvão é uma forma barata de energia, este mês os 
principais jornais, incluindo o conservador Rzeczpospolita, aderiram ao debate sobre os fatores externos 
que afetam o carvão, devido a um informe do Instituto de Varsóvia para os Estudos Econômicos. O 
documento mostra que, entre 1990 e 2012, os subsídios poloneses ao carvão somaram 40 bilhões de euros 
(US$ 55,216 bilhões). 
 
Em 2013, uma série de instituições financeiras internacionais, entre elas Banco Mundial e Banco Europeu 
de Investimentos, anunciaram restrições significativas ao financiamento do carvão. Segundo os novos 
critérios, emprestar fundos à indústria polonesa do carvão será impossível para essas instituições. A Polônia 
também tem que implantar a Diretriz de Emissões Industriais da UE, que reclama padrões de contaminação 
mais rígidos em unidades de produção de energia a partir de 2016, ou o fechamento das usinas que não os 
cumprirem. 
 
É potencialmente nesse espaço que se poderá ver alguns dos benefícios do jogo duro de Varsóvia em 
matéria de carvão. Em fevereiro, a Comissão Europeia, órgão executivo da UE, permitiu à Polônia exonerar 
73 de suas unidades produtoras de energia dos requisitos da Diretriz, incluindo duas velhas unidades da 
geradora de Belchatow, a maior de seu tipo na Europa (5.298 MW) e também a principal emissora de 
dióxido de carbono. 
 
Além disso, este mês soube-se que a Polônia busca usar fundos regionais do orçamento da UE 2014-2020, 
destinados a abordar a contaminação aérea urbana, para financiar a modernização dos maiores produtores 
internos de carvão e gás, públicos e privados. 
 
Fonte:  IPS/Envolverde(http://envolverde.com.br/ips/inter-press-service-reportagens/polonia-usa-ucrania-
para-impulsionar-o-carvao/) 
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