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POLOS CADA VEZ MAIS BRANCOS PREOCUPAM

PRÍNCIPE CHARLES LANÇA FÓRUM 
JUNTO A GOVERNADORES DO BRASIL

LEIA MAIS
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A proposta britânica é levar ao Brasil uma 
mobilização de investimentos privados para 
projetos sustentáveis, a chamada Iniciativa de 
Mercados Sustentáveis (SMI, na sigla em inglês). 
Entre as áreas que considera prioritárias, o 
príncipe citou infraestrutura, soluções baseadas 
na natureza e também a polêmica geotecnologia 
de captura e armazenamento de carbono no 
subsolo.

Poluição reduz a capacidade das calotas polares de 
refletir a radiação solar, contribuindo para o aumento de 
temperaturas. O motivo pelo qual essas vastas extensões 
de gelo resfriam a Terra não é o fato de elas serem geladas, 
mas de serem brancas. E esse branco reflete o calor do Sol.

O comando do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) estará 
na COP26 para apresentar a instituição como 
“canal mobilizador” de recursos para “investi-
mentos e financiamentos climáticos no Brasil”. 
O Ministério da Economia anunciou R$ 400 
bilhões em linhas de crédito para esses proje-
tos. Desse valor, R$ 120 bilhões serão do BNDES 
para os próximos cinco anos.

“A Britcham está segura de que, tanto para o 
enfrentamento de desafios quanto para a viabilização 
de oportunidades, o Brasil terá o Reino Unido como um 
aliado estratégico, com o qual divide o interesse comum 
de assegurar às presentes e futuras gerações o direito à 
estabilidade climática”. - dirigentes da Câmara Britânica 
em carta de posicionamento sobre a COP26.
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EMISSÕES DE CO2 VOLTAM A SUBIR

COP26 DAY
Mercado de carbono global

Pacto para acabar com produção de 
carvão é importante para o clima

O Brasil quer que a criação do mercado 
de carbono mandatório global, uma das 
principais expectativas para a Conven-
ção do Clima, que ocorre na Escócia, seja 
centralizado. Esta é uma das principais 
discussões que ocorrem neste momento 
em torno da questão em Glasgow.

A pandemia freou a poluição do planeta pelo 
consumo de energia fóssil. As emissões totais 
caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a 
subir em 2021, nada menos do que 4,9%, a 
menos de 1% do recorde de 2019, segundo 
um estudo do consórcio internacional de 
cientistas Global Carbon Project divulgado 
durante a COP26. 

O presidente da Associação Brasileira de 
Energia Solar (Absolar), Rodrigo Sauaia, afirma 
que o Sol deve se tornar a principal fonte 
energética em diversos países nos próximos 
30 anos.

Sem a presença do Brasil e com 48 pa-
íses signatários, foi firmado na COP26, 
um pacto para acabar com a produção 
de carvão e fortalecer a transição ener-
gética para fontes renováveis.

ENERGIA SOLAR PODE REPRESENTAR UM 
TERÇO DA MATRIZ DO BRASIL EM 2050

BNDES PREVÊ R$ 120 BILHÕES 
PARA PROJETOS VERDES
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https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-preve-r-120-bilhoes-para-projetos-verdes-nos-proximos-cinco-anos,70003888532
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/aquecimento-global-por-que-e-preocupante-que-os-polos-da-terra-estejam-cada-vez-menos-brancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/na-cop26-principe-charles-lanca-forum-de-investidores-junto-a-governadores-do-brasil.shtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cop-sol-sera-a-principal-fonte-de-energiano-brasil-e-em-outros-paisesem-30-anos-aposta-executivo,70003889762
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cop26-brasil-quer-mercado-de-carbono-global-centralizado-diz-delegacao,70003889541
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/emissoes-de-co2-se-aproximam-dos-niveis-anteriores-a-pandemia.shtml

