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Notícia: De referência a vilão: como o Brasil tratou o meio ambiente nos últimos 40 anos 

Reportagem: Mariana Garcia, 02/11/2021  

Resumo: Em Glasgow, na Escócia, o Brasil é apontado por especialistas com um dos "vilões" 

da COP26, conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. 

Mas a imagem nem sempre foi esta e o país também tem um histórico positivo que o mundo 

espera que seja resgatado para ajudar no esforço de limitar o aumento da temperatura média 

do globo a 1,5 °C em relação aos padrões pré-industriais. 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-26/noticia/2021/11/02/de-referencia-a-vilao-como-

o-brasil-tratou-o-meio-ambiente-nos-ultimos-40-anos.ghtml  

 

 

Notícia: Emissões globais de CO₂ aumentarão 5% e voltarão aos níveis pré-pandemia 

Reportagem: Manuel Planelles, 04/11/2021  

Resumo: Depois dos anúncios e compromissos dos líderes internacionais na cúpula do clima 

de Glasgow para o fim desta década ou meados do século, chega a crua realidade do que está 

acontecendo agora: as emissões de dióxido de carbono (CO₂), o principal gás de efeito 

estufa, dispararam este ano e espera-se que voltem praticamente aos níveis anteriores à 

pandemia.  

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-11-04/emissoes-globais-de-co-aumentarao-5-e-

voltarao-aos-niveis-pre-pandemia.html  

 

 

Notícia: Mudanças climáticas: 5 boas notícias sobre a luta contra o aquecimento global 

Reportagem: Margarita Rodríguez, 07/11/2021  

Resumo: "Nemonte Nenquimo é uma de minhas heroínas", diz a física de partículas Vandana 

Singh sobre a líder indígena waorani. "Nas minhas aulas sobre mudanças climáticas, ensino o 

que ela fez. Acho que é uma história fantástica sobre o clima", agrega a presidente do 

Departamento de Física e Ciências da Terra da Framingham State University, nos Estados 
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Unidos. 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2021/11/07/mudancas-

climaticas-boas-noticias-sobre-a-luta-contra-o-aquecimento-global.htm  

 

 

Notícia: Txai Suruí, destaque da COP26: “Vivo sob clima de ameaças desde que me 

conheço por gente” 

Reportagem: Marina Rossi, 09/11/2021  

Resumo: Txai Suruí é o rosto da COP26 em Glasgow deste ano. Aos 24 anos, foi a primeira 

indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima. Em meio a engravatados, a 

jovem que usava um cocar de penas coloridas cobrou agilidade no enfrentamento das 

mudanças climáticas. “Não é em 2030 ou em 2050. É agora!”. Chamou a atenção do mundo 

ao lembrar que os povos originários são os que mais sofrem com o aquecimento global. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-09/txai-surui-destaque-da-cop26-vivo-sob-clima-de-

ameacas-desde-que-me-conheco-por-gente.html  

 

 

Notícia: Brasil pede mais ajuda internacional para preservar meio ambiente 

Reportagem: Notícias Agrícolas, 09/11/2021  

Resumo: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse hoje (9), em Glasgow, na 

Escócia, que a proposta dos países ricos ajudarem as nações em desenvolvimento com US$ 

100 bilhões anuais para financiar ações de preservação ambiental e de enfrentamento às 

mudanças climáticas tornou-se insuficiente diante da urgência do mundo transformar o atual 

modo de produção. 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/meio-ambiente/302064-brasil-pede-mais-

ajuda-internacional-para-preservar-meio-ambiente.html#.YeTkc_7MJPY  

 

 

Notícia: Txai Suruí, destaque da COP26: “Vivo sob clima de ameaças desde que me 

conheço por gente” 

Reportagem: Marina Rossi, 09/11/2021  

Resumo: Txai Suruí é o rosto da COP26 em Glasgow deste ano. Aos 24 anos, foi a primeira 

indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima. Em meio a engravatados, a 

jovem que usava um cocar de penas coloridas cobrou agilidade no enfrentamento das 

mudanças climáticas. “Não é em 2030 ou em 2050. É agora!”. Chamou a atenção do mundo 

ao lembrar que os povos originários são os que mais sofrem com o aquecimento global. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-09/txai-surui-destaque-da-cop26-vivo-sob-clima-de-

ameacas-desde-que-me-conheco-por-gente.html  
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Notícia: 30 países e 6 fabricantes se aliam para eliminar veículos a combustão a partir de 

2035 

Reportagem: Manuel Planelles, 10/11/2021  

Resumo: Acabar com as vendas de carros a combustão a partir de 2035 nos mercados mais 

importantes do mundo é o objetivo estabelecido por uma aliança de países, fabricantes e outras 

organizações no marco da cúpula do clima de Glasgow. O setor do transporte é responsável 

por cerca de 20% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. E praticamente 90% delas 

correspondem ao tráfego viário. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-11-10/30-paises-e-6-fabricantes-se-aliam-para-

eliminar-veiculos-a-combustao-a-partir-de-2035.html  

 

 

Notícia: 30 países e 6 fabricantes se aliam para eliminar veículos a combustão a partir de 

2035 

Reportagem: Manuel Planelles, 10/11/2021  

Resumo: Acabar com as vendas de carros a combustão a partir de 2035 nos mercados mais 

importantes do mundo é o objetivo estabelecido por uma aliança de países, fabricantes e outras 

organizações no marco da cúpula do clima de Glasgow. O setor do transporte é responsável 

por cerca de 20% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. E praticamente 90% delas 

correspondem ao tráfego viário. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-11-10/30-paises-e-6-fabricantes-se-aliam-para-

eliminar-veiculos-a-combustao-a-partir-de-2035.html  

 

 

Notícia: 'Amazônia é deserto digital', diz ministro do Meio Ambiente 

Reportagem: Sarah Teófilo, 12/11/2021  

Resumo: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou, nesta sexta-feira (12), que 

"a Amazônia é um deserto digital", mas a implantação do 5G (rede móvel de quinta geração) 

deve mudar o cenário. As declarações foram feitas durante o painel "Negócios Sustentáveis na 

Amazônia", realizado no Pavilhão Brasileiro, na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26). 

https://noticias.r7.com/brasilia/amazonia-e-deserto-digital-diz-ministro-do-meio-ambiente-

12112021  

 

 

Notícia: Cúpula do clima termina com mensagem contida contra o carvão e os 

combustíveis fósseis 
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Reportagem: Manuel Planelles, 13/11/2021  

Resumo: Com demora e tensão final, os representantes dos quase 200 países que participam 

há quase três décadas das negociações climáticas conseguiram fechar na noite deste sábado 

(mais de um dia após o previsto), um acordo com unanimidade em Glasgow. Mas não: como 

estava previsto, o que sai da COP26 não é uma solução definitiva para uma crise climática que 

assola o planeta e coloca a humanidade em perigo. Ainda assim, o acordo final que emana 

dessa reunião significa, pelo menos, o reconhecimento de que os países estão fracassando 

coletivamente e precisam aumentar seus planos de redução de emissões de gases do efeito 

estufa. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-11-13/cupula-do-clima-termina-com-mensagem-

contida-contra-o-carvao-e-os-combustiveis-fosseis.html  

 

 

Notícia: Tempestades de areia em São Paulo deixam o alerta da ação predatória de 

atividade agrícola 

Reportagem: Gil Alessi, 13/11/2021  

Resumo: Nos últimos meses, tempestades de terra, poeira e areia foram registradas em ao 

menos quatro Estados do país. Várias cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul e Maranhão foram açoitadas por este fenômeno conhecido como haboob, palavra árabe 

que significa em tradução livre “destruidor que se arrasta”. As chuvas voltaram, e as 

tempestades refluíram. mas deixaram cicatrizes profundas. Ao menos quatro mortes em São 

Paulo foram atribuídas às ondas que escureceram o céu nas áreas atingidas: sem visibilidade, 

três pessoas morreram queimadas ao tentar combater um incêndio em Santo Antônio do 

Arancaguá, e uma faleceu após os ventos fortes derrubarem um muro em Tupã. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-13/tempestades-de-areia-em-sao-paulo-deixam-o-

alerta-da-acao-predatoria-de-atividade-agricola.html  

 

 

Notícia: Sem avanço na reciclagem desde 2010, Brasil ainda convive com milhares de 

lixões a céu aberto 

Reportagem: G1, 14/11/2021  

Resumo: Algumas iniciativas, mesmo pequenas, contribuem no Brasil para melhorar o meio 

ambiente. Na reciclagem do lixo, por exemplo, elas são muito necessárias. 

O que entra numa esteira de reciclagem é separado por peneiras, eletroímãs, jatos de ar-

comprimido. Os trabalhadores fazem a última triagem, antes de os fardos irem pra 

reciclagem. A cidade de São Paulo poderia processar 500 toneladas de material reciclável por 
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dia, mas as esteiras recebem menos da metade. Outras 70 toneladas vão para cooperativas de 

catadores, que têm convênio com a Prefeitura. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/11/14/sem-avanco-na-reciclagem-desde-

2010-brasil-ainda-convive-com-milhares-de-lixoes-a-ceu-aberto.ghtml  

 

 

Notícia: Polícia Ambiental de Araraquara recupera 23 aves em cativeiro e multa homem 

em R$ 11,5 mil 

Reportagem: G1 São Carlos e Araraquara, 16/11/2021  

Resumo: A Polícia Ambiental de Araraquara (SP) recuperou 23 aves nativas que eram 

mantidas em cativeiro. Um homem foi multado em R$ 11,5 mil na segunda-feira (15). 

A polícia recebeu uma denúncia e, ao chegar ao local, encontrou 16 canários-da-terra e sete 

coleirinhos papa-capim, sem sinais de maus tratos. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/11/16/policia-ambiental-de-

araraquara-recupera-23-aves-em-cativeiro-e-multa-homem-em-r-115-mil.ghtml  

 

 

Notícia: Trabalho das Unidades da Embrapa em São Carlos é reconhecido com prêmio 

Ciência-Tecnologia em R$ 11,5 mil 

Reportagem: Embrapa, 18/11/2021  

Resumo: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de São 

Carlos realizou cerimônia para homenagear os vencedores do prêmio Ciência-Tecnologia São 

Carlos 2021, nessa quarta-feira (17), na prefeitura da cidade. Os pesquisadores Rui Machado, 

da Embrapa Pecuária Sudeste, e João Naime, o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, 

receberam a premiação na categoria Cientista Emérito. 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/66266294/trabalho-das-unidades-da-

embrapa-em-sao-carlos-e-reconhecido-com-premio-ciencia-tecnologia  

 

 

Notícia: Invasões, incêndios e ameaças de morte: indígenas vivem onda de ataques após 

COP26 

Reportagem: Felipe Betim, 19/11/2021  

Resumo:  Os indígenas brasileiros estão, hoje, espremidos entre duas realidades paralelas. 

Durante a cúpula climática da ONU, celebrada entre 31 de outubro e 12 de novembro deste 

ano, em Glasgow, levaram a mensagem de que são parte essencial na luta pela preservação da 

Amazônia e denunciaram o desmonte da política ambiental promovido pelo Governo Jair 

Bolsonaro. Ganharam destaque e ouviram promessas de cooperação. De volta ao Brasil, longe 
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dos holofotes da COP26 e dos países desenvolvidos que prometem proteger as terras indígenas 

demarcadas, a realidade se impõe com tiros, incêndios, invasões e ameaças. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-19/invasoes-incendios-e-ameacas-de-morte-

indigenas-vivem-onda-de-ataques-apos-cop26.html  

 

 

Notícia: Os ventos da economia verde não sopram para o Quilombo do Cumbe 

Reportagem: Beatriz Jucá, 20/11/2021 

Resumo:  Uma única estrada asfaltada e estreita, rodeada por dezenas de viveiros de camarão, 

empreendimentos turísticos e dunas com gigantescos cataventos brancos ao fundo desemboca 

no Quilombo do Cumbe, onde vivem 180 famílias. O nome da comunidade localizada a 150 

quilômetros de Fortaleza é uma referência aos espaços onde escravos africanos organizavam a 

resistência no período colonial. Séculos depois, esse povo segue tendo de resistir.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-20/os-ventos-da-economia-verde-nao-sopram-para-o-

quilombo-do-cumbe.html  

 

 

Notícia: Desmatamento na Amazônia é o maior em 15 anos, e Governo é acusado de 

esconder dados da COP26 

Reportagem: Naiara Galarraga Gortázar, 20/11/2021  

Resumo:  A Amazônia brasileira perdeu 13.235 quilômetros quadrados de árvores em um ano, 

de acordo com o último balanço anual, divulgado nesta quinta-feira com enorme discrição pelo 

Governo de Jair Bolsonaro. A cifra indica que o desmatamento ilegal entre agosto de 2020 e 

julho de 2021 aumentou 22% em relação ao período anterior, quando somou 10.851 

quilômetros quadrados. É a maior registrada nos últimos 15 anos. Este balanço anual, 

elaborado com medições de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), é o 

mais esperado por todos os envolvidos na proteção e preservação da maior floresta tropical do 

mundo.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-19/desmatamento-na-amazonia-e-o-maior-em-15-

anos-e-governo-e-acusado-de-esconder-dados-da-cop26.html  

 

 

Notícia: Governo Federal divulga ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia 

Reportagem: Governo Federal, 20/11/2021  

Resumo: O Governo Federal tem trabalhado em ações e medidas para o combate do 

desmatamento ilegal, investindo em prevenção, mitigação e repressão de crimes ambientais. 

Tendo isso em vista, os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e da Justiça e Segurança 
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Pública, Anderson Torres, realizaram uma coletiva de imprensa para falar sobre ações do 

Governo no combate ao desmatamento da Floresta Amazônica, na noite dessa quinta-feira 

(18/11). 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/11/governo-federal-divulga-

acoes-de-combate-ao-desmatamento-ilegal-na-amazonia  

 

 

Notícia: 'O ecocídio vai ser o genocídio do século 21' 

Reportagem: Fernanda Paúl, 21/11/2021  

Resumo: A pesca industrial que leva à perda de várias espécies, os derramamentos de óleo, a 

pecuária intensiva que causa desmatamento em áreas como a Amazônia e a poluição por 

plástico nos oceanos são alguns dos exemplos de atos que causam graves danos ambientais. 

Diante desta situação, cientistas, acadêmicos e líderes ambientais de diversos países alertam 

sobre a necessidade de transformar o ecocídio em um crime internacional que penaliza a 

destruição generalizada do mundo natural. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59220791  

 

 

Notícia: Produtores de soja dizem que restrições da UE à importação é protecionismo 

“disfarçado de preservação ambiental” 

Reportagem: Carla Jiménez, 23/11/2021 

Resumo:  A Associação Brasileira dos Produtos de Soja (Aprosoja) reagiu à proposta da União 

Europeia de restringir a importação de commodities que tenham sido produzidas em terras 

desmatadas. Na esteira da COP26, a Comissão Europeia anunciou na semana passada uma 

série de medidas que visam reduzir a emissão de carbono e ampliar o foco na economia verde. 

Uma delas prevê fechar a portas para a importação de sete produtos, incluindo a soja, cacau, 

café e carne bovina que tenham vindo de territórios desmatados até dezembro 2020. 

https://brasil.elpais.com/economia/2021-11-23/produtores-de-soja-dizem-que-restricoes-da-

ue-a-importacao-e-protecionismo-disfarcado-de-preservacao-ambiental.html  

 

 

Notícia: Incêndio no maior parque do Nordeste, o quarto deste ano, abre suspeita sobre 

facções e disputa imobiliária 

Reportagem: Beatriz Jucá, 23/11/2021 

Resumo:  Por volta das 18h da última quarta-feira, labaredas começaram a tomar uma mata 

baixa e seca nas margens da avenida Raul Barbosa, próxima ao aeroporto de Fortaleza, no 

Ceará. Eram os primeiros sinais do que se confirmaria horas depois como o mais grave 
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incêndio já registrado no maior parque natural urbano do Nordeste, o Cocó. Cerca de doze 

focos fizeram o fogo se alastrar ao longo de pouco mais de 46 hectares. O parque, localizado 

na área nobre da cidade e historicamente disputado em meio à especulação imobiliária, se 

expande ao longo de 15 bairros.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-23/incendio-no-maior-parque-do-nordeste-o-quarto-

deste-ano-abre-suspeita-sobre-faccoes-e-disputa-imobiliaria.html  

 

 

Notícia: Comissão de Meio Ambiente aprova criação oficial do Fundo Amazônia 

Reportagem: Agência Senado, 24/11/2021  

Resumo: A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou nesta quarta-feira (24) projeto de 

lei que torna oficial a criação do Fundo Amazônia, associação civil sem fins lucrativos para 

destinar doações recebidas em dinheiro para ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento na Amazônia Legal. 

Como foi aprovado em caráter terminativo, o PL 415/2020 segue agora para análise da Câmara 

dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/24/comissao-de-meio-ambiente-

aprova-criacao-oficial-do-fundo-amazonia  

 

 

Notícia: As turbinas eólicas que desmatam a Amazônia 

Reportagem: Francesc Badia I Dalmases, 24/11/2021 

Resumo:  O que tem a ver o desmatamento do balso na selva amazônica equatoriana com a 

geração de energia eólica na Europa? Estas duas atividades, aparentemente tão afastadas, têm 

um vínculo perverso: a febre da energia renovável fez disparar a demanda mundial pela 

madeira desta árvore amazônica que, por ser especialmente leve, é um recurso natural usado 

na Europa e na China como componente na construção das pás que giram as turbinas eólica 

construídas como parte da transição energética decorrente da necessidade de descarbonizar a 

economia.  

https://brasil.elpais.com/economia/2021-11-24/as-turbinas-eolicas-que-desmatam-a-

amazonia.html  

 

 

Notícia: Invasão de centenas de garimpeiros na Amazônia expõe tolerância do Brasil com 

crime ambiental 

Reportagem: Regiane Oliveira, 25/11/2021 

Resumo:  Apenas duas semanas se passaram desde que o Brasil se comprometeu com medidas 
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de proteção ambiental durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

(COP 26). O cenário que se vê no país, no entanto, é bem diferente da imagem de preocupação 

com o meio ambiente que o Governo federal tentou vender para as grandes potências. Nesta 

quinta-feira, imagens de centenas de balsas garimpando livremente o leito de um dos mais 

importantes rios da Amazônia tomaram as redes sociais. “É um crime ocorrendo à luz do dia, 

sem o menor constrangimento”, afirma Danicley Aguiar, porta-voz da campanha Amazônia 

do Greenpeace, que sobrevoou a região para averiguar a denúncia de crime ambiental, em nota 

divulgada à imprensa. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-25/invasao-de-centenas-de-balsas-de-garimpo-ilegal-

na-amazonia-expoe-tolerancia-do-brasil-com-crime-ambiental.html  

 

 

Notícia: O calvário de 600 búfalos abandonados à morte para dar lugar ao plantio de 

soja 

Reportagem: Leandro Barbosa, 25/11/2021 

Resumo:  A búfala Condessa ainda precisa da ajuda dos veterinários para ficar de pé. Deixada 

para morrer na fazenda São Luiz da Água Sumida, em Brotas, cidade paulista a 247 

quilômetros da capital do Estado, ela passou dias à fio sem água e comida, até que tombou. 

Suas pernas não suportaram o seu peso. Caída no chão, ela acabou pisoteada por parte do 

rebanho que estava ao redor, com alguns animais na mesma condição que ela ou pior: 

extremamente magros, desidratados e com bicheiras no corpo. Debilitada e cheia de feridas 

dos pés à cabeça, Condessa está rodeada por mais de 600 búfalos —fêmeas, machos e 

filhotes— definhando a céu aberto. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-25/o-calvario-de-600-bufalos-abandonados-a-morte-

para-dar-lugar-ao-plantio-de-soja.html  

 

 

Notícia: Sem verba nem planejamento, Estados assumem combate ao fogo na Amazônia 

Reportagem: Fernanda Wenzel, Pedro Papini, Bettina Gehm e Naira Hofmeister, 25/11/2021 

Resumo:  As chuvas do inverno amazônico que começaram a cair em outubro foram uma 

benção para a população do Acre, que desde agosto respirava um ar contaminado pela fuligem 

das queimadas da floresta. Foram também uma saída para o Governo do Estado, que abriu mão 

de investir em equipes de combate ao fogo no período seco e acabou na dependência de São 

Pedro para acabar com as chamas. Mesmo sendo o campeão de focos de incêndio por hectare 

na Amazônia em 2020 (uma liderança que manteve até outubro deste ano), o Acre não agiu 

por conta própria para reduzir o problema: “Não temos recursos específicos para isso”, assume 
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o tenente Freitas Filho, do Corpo de Bombeiros do Estado.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-25/sem-verba-nem-planejamento-estados-assumem-

combate-ao-fogo-na-amazonia.html  

 

 

Notícia: Comissão aprova licença ambiental simplificada para pequeno município 

cumprir Lei de Resíduos Sólidos 

Reportagem: Janary Júnior, 29/11/2021  

Resumo: A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o 

Projeto de Lei 1884/21, que permite a municípios com população inferior a 50 mil habitantes 

no Censo 2010 adotar processos de licenciamento ambiental simplificados para o cumprimento 

das exigências da Lei de Resíduos Sólidos. 

https://www.camara.leg.br/noticias/832325-COMISSAO-APROVA-LICENCA-

AMBIENTAL-SIMPLIFICADA-PARA-PEQUENO-MUNICIPIO-CUMPRIR-LEI-DE-

RESIDUOS-SOLIDOS  

 

 

Notícia: Chanceler brasileiro diz que UE usa ‘meio ambiente como protecionismo’ 

Reportagem: Canal Rural, 29/11/2021  

Resumo: O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, criticou, neste domingo (28), em 

uma matéria publicada pelo Financial Times, a proposta da União Europeia (UE) de banir a 

entrada de produtos agrícolas no bloco vindos de áreas de desmatamento. 

O chanceler brasileiro classificou a proposta de obrigar empresas que vendem produtos 

agropecuários a comprovarem que a produção não foi feita em terra degradada ou desmatada 

depois de 2020 de “protecionismo comercial” e “miopia”. 

https://www.canalrural.com.br/noticias/chanceler-brasileiro-diz-que-ue-usa-meio-ambiente-

como-protecionismo/  
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