Reportagem sobre o impacto das alterações climáticas nas
áreas inundáveis da Amazônia, produzida pela Ambiental Media
em parceria com a National Geographic
Brasil: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambie
nte/2021/08/mudancas-climaticas-e-atividades-humanas-ja
-ameacam-areas-inundaveis-da-amazonia

Guia sobre o Acordo de Paris feito pelo Observatório do Clima.
Recomendo a leitura completa do documento, em especial a
introdução (que já consta nos materiais obrigatórios) e os
capítulos entre as páginas 50 a 58 e o capítulo sobre Adaptação
Climática (66 a 68). Atenção: as páginas recomendadas são as
do próprio guia, seguindo a ordem do Índice e não as páginas do
documento pdf:
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/09/Miniman
ual-Acordo-de-Paris.pdf

A página de mitos x fatos do Fakebook.Eco é muito
informativa: https://fakebook.eco.br/category/mito-x-fato/

Pesquisa científica (em inglês). A pesquisa e a ação sobre as
mudanças climáticas devem ir além de
2100: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871

Artigo científico na revista Nature: Discrepância entre
autoridade científica e visibilidade na mídia de cientistas
especializados em mudança climática e opositores
(negacionistas do clima)
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09959-4

Palestra TEDx com Will Steffen, um dos mais importantes
pesquisadores sobre o Antropoceno. Infelizmente, legendas
apenas em inglês:
Play Video

Pesquisa científica sobre o Antropoceno, por Will Steffen (em
inglês): https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-02001489-4

Atlas interativo do IPCC (em
inglês): https://interactive-atlas.ipcc.ch/

Relatório do IPCC 2018, traduzido para o
português: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/
SPM-Portuguese-version.pdf

Documentário The Poison Squad, sobre a luta para regulamentar
a indústria alimentícia nos
EUA: https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/po
ison-squad/#part01

O livro que originou o documentário mencionado no item
anterior: https://www.amazon.com/Poison-Squad-Chemists-S
ingle-Minded-Twentieth/dp/1594205140

Especial da Ambiental Media e da Rede Amazônia Sustentável
sobre Biodiversidade
tropical: http://hiperdiversidade.ambiental.media/

Especial desenvolvido pela Ambiental Media, em parceria com a
Rede Amazônia Sustentável, sobre a degradação florestal na
Amazônia: http://florestasilenciosa.ambiental.media/

O canal do pesquisador Alexandre Araujo Costa no youtube tem
ótimos conteúdos sobre a crise
climática: https://www.youtube.com/user/aac49

Artigo jornalístico assinado pela cientista Rachael Garret sobre
os reais benefícios da producão de carne para os pequenos
proprietários da Amazônia. Sugestão: faça uma leitura
superficial do artigo científico (o hyperlink aparece no segundo
parágrafo do link a seguir) e compare com a versão jornalística
final para refletir sobre a edição de texto técnico nesse nicho do
jornalismo: https://www.ambiental.media/artigos/alto-impacto
-ambiental/

Se puder, leai o artigo científico de Rachael Garret, que
antecedeu ao artigo jornalístico
acima: https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss3/art27/

Policy Brief da Rede Amazônia Sustentável
(https://rasnetwork.org) sobre a saúde da floresta tropical.
Material interessante e bastante didático para compreender a
densidade do assunto e para conhecer um modelo de
documento destinado a tomadores de decisão, como, por

exemplo,
legisladores: https://www.rasnetwork.org/wp-content/uploads
/2020/11/RAS_PB_Florestas_WEB.pdf

Reportagem em O Globo sobre os danos causados pela política
ambiental de Bolsonaro à imagem do Brasil na
COP-26: https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/europa-pla
neja-isolar-brasil-na-cupula-do-clima-da-onu-para-impedir
-que-governo-bolsonaro-bloqueie-acordo-25221970?utm_so
urce=globo.com&utm_medium=oglobo

Navegue pelo site oficial da COP-26: https://ukcop26.org/

Reportagem na revista New Yorker sobre a prática do
Gaslighting na questão climática nos
EUA: https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-li
teral-gaslighting-that-helps-america-avoid-acting-on-the-cli
mate

Análise publicada no NewYork Times sobre o fato de que a
tecnologia, sozinha, não será capaz de nos salvar dos impactos
da crise

climática: https://www.nytimes.com/2021/08/10/technology/t
ech-solutions.html
Artigo em inglês, de autoria do pesquisador especializado em
ciência cognitiva e linguística, George Lakoff, do MIT, sobre o
enquadramento do discurso ambiental e das alterações
climáticas: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1752
4030903529749

