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   “America first”… também no ambiente (1) 
[FONTE: Benjamin Zycher / AEI, 25/03/2017] 
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      “America first”… também no ambiente (2) 
[FONTE: Benjamin Zycher / AEI, 25/03/2017] 
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     “America first”… também no ambiente (3) 
[FONTE: Benjamin Zycher / AEI, 25/03/2017] 
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    “America first”… também no ambiente (4) 
[FONTE: NERA Economic Consulting, 2017] 
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      “America first”… também no ambiente (5)
[FONTE: NERA Economic Consulting, 2017] 
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      “America first”… também no ambiente (6) 
[FONTE: NERA Economic Consulting, 2017] 
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      “America first”… também no ambiente (7) 
[FONTE: NERA Economic Consulting, 2017] 
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   A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (1) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 
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   A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (2) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 
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   A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (3) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 

12



   A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (4) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 
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  A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (5) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 
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   A China é um parceiro transparente e credível 
em matéria ambiental? (6) [FONTE: NYT, 2/06/2017] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (1)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (2)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (3)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (4)  

[FONTE: PNUD / Acordo de Paris] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (5)  

[FONTE: PNUD / Acordo de Paris] 

20



   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (6)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (7)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (8)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (9)  

[FONTE: ONU News, 18/01/2017] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (10)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (11)  

[FONTE: Green Climate Fund,14/06/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (12)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (13)  

[FONTE: O Globo, 15/12/2019] 
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   O “ambiente do nosso descontentamento”: o mercado 
de carbono e as compensações financeiras  (14)  

[FONTE:  Tom Janssen / Político] 
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  Ambiente, escassez de recursos e violência:  
as teses neomalthusianas (1) [FONTE: Thomas F. Homer-Dixon] 
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 Ambiente, escassez de recursos e violência:  
as teses neomalthusianas (2) [FONTE: Thomas F. Homer-Dixon] 
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  Ambiente, escassez de recursos e violência:  
as teses neomalthusianas (3) [FONTE: Thomas F. Homer-Dixon] 
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 Ambiente, escassez de recursos e violência:  
as teses neomalthusianas (4) [FONTE: Thomas F. Homer-Dixon] 
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 Ambiente, escassez de recursos e violência:  
as teses neomalthusianas (5) [FONTE: Thomas F. Homer-Dixon] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (1) [FONTE: Ban Ki Moon in Washington Post, 16/06/2007] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (2) [FONTE: Ban Ki Moon in Washington Post, 16/06/2007] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (3) [FONTE: Declan Butler / Nature, 28/07/2007] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (4) [FONTE: Declan Butler / Nature, 28/07/200. MAPA: Wikipedia] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (5) [FONTE: Declan Butler / Nature, 28/07/2007] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (6) [FONTE: McClatchy, 24/03/2017] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (7) [FONTE: Jan Selby et. al, “Climate change and the Syrian civil war 

revisited”, 2017] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (8) [FONTE: Jan Selby et. al, “Climate change and the Syrian civil war 

revisited”, 2017] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (9) [FONTE: Jan Selby et. al, “Climate change and the Syrian civil war 

revisite”, 2017] 
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  Rumo a uma nova era de conflitos 
ambientais? (10) [FONTE: Jan Selby et. al, “Climate change and the Syrian civil 

war revisited”, 2017] 
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