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Fornecedores de multinacionais não entendem aquecimento
Segundo estudo, até 60% das emissões gases estufa dessas empresas provêm de
suas cadeias de fornecedores.
Poluição de carros quadruplica risco de morte
Na região metropolitana de SP, chance de morrer de doença cardiorrespiratória é de
10,9%; sem as emissões veiculares, cairia a 2,4%.
Impacto de seca na Amazônia 'supera emissões' de Europa e Japão
Estudo coordenado na Inglaterra indica que floresta é extremamente sensível ao
fenômeno.
Ministério propõe pacto municipal pela sustentabilidade para salvar Amazônia
O ministério pretende ampliar o diálogo com todos os setores envolvidos para
mostrar a necessidade urgente de mudar o "modelo da invasão agrícola não
sustentável".
Imazon aponta redução do desmatamento na Amazônia em janeiro
Em janeiro de 2009, a Amazônia perdeu 51 quilômetros quadrados de cobertura
vegetal, redução de 38% em relação a janeiro de 2008.
Um quarto das espécies de antílope estão em extinção
O estado de várias espécies de antílope piorou desde a última avaliação completa,
que foi feita em 1996, segundo a União Internacional para a Conservação da
Natureza.
Ciclone extratropical provoca ventanias no RS
Os efeitos da frente fria e do ciclone foram mais sentidos nos municípios de Santa
Vitória do Palmar e Chuí, na fronteira com o Uruguai, onde a chuva do meio-dia de
quarta-feira até o meio-dia de quinta chegou a 220 milímetros.
Polícia Federal apreende 200 galos de briga em chácara próxima a Brasília
PF diz que local era o maior centro de treinamento de galo de briga do país. Polícia
também encontrou medicamentos, biqueiras e duas arenas.
Rio Negro atinge nível mais alto em 106 anos
O nível mais alto até hoje foi no dia 27 de fevereiro de 1923, quando a marca atingiu
26 metros e 21 centímetros.
Bird aprova US$ 1,3 bilhão para projetos ecológicos no Brasil
Objetivo do empréstimo do Banco Mundial é apoiar o gerenciamento sustentável da
floresta amazônica e reduzir o desmatamento.
Mar avança e causa destruição no litoral do Ceará
Construções da Praia do Icaraí foram levadas pelas ondas. Meteorologistas dizem
que maré atinge nível máximo nesta época.
Ministros anunciam processo para banir 13 agrotóxicos
Os produtos são suspeitos de provocar uma série de problemas à saúde.

MP vai apurar impacto ambiental no aumento do número de vôos para o Santos
Dumont
De acordo com o Ministério Público, serão apurados aspectos como a eventual
ocorrência de poluição sonora e aumento do tráfego de veículos na região do
aeroporto e em bairros próximos, como Botafogo, Flamengo e Laranjeiras.
Busca de dados sobre doenças na web preocupa médicos
Médicos temem efeito da internet e avaliam que oferta de informações põe
autoridade em risco.
Carros "verdes" são aposta do Salão do Automóvel de Genebra
No Pavilhão Verde, as empresas que começam neste setor e as que já possuem
experiência nele prometem um futuro limpo e ecológico para o mundo do automóvel.
Terra recuperada
Em artigo na Nature, cientistas descrevem registro inédito do processo de cura do
solo após terremoto que matou mais de 26 mil pessoas no Irã.
"Discovery" parte na próxima quarta rumo à estação espacial
Um comunicado da agência espacial americana diz que a data está condicionada a
uma nova revisão das válvulas externas da nave.
Astrofísica brasileira ganha prêmio L'Oréal-Unesco
Para Beatriz Barbuy ' jovens cientistas ainda têm problemas para fazer suas
pesquisas' no País.
Decretada emergência em sete cidades da BA devido à dengue
Cerca de 70% das notificações do Estado vêm das cidades de Ilhéus, Ipiaú, Itabuna,
Jequié e Porto Seguro.
Número de casos de dengue aumenta mais de 100% em cidade mineira
Dados comparam dois meses deste ano com mesmo período de 2008. Índice de
infestação do mosquito é quase três vezes acima do tolerado.
Temporão diz que há risco de surto de dengue em quatro estados
Bahia, Acre, Espírito Santo e Minas Gerais são áreas de risco de surto da doença.
Cidade mineira conserva traços de passado indígena
Araxá preserva cultura de tribo de índios que habitava região. Museus e nomes de
ruas remetem aos primeiros habitantes.
Pássaros já enfrentam os efeitos das mudanças climáticas na Europa
Número de espécies que foram atingidas de forma negativa com mudanças do clima
é quase três vezes maior que o de beneficiadas.
Ibama impõe 44 condições para construir usina Angra 3
O Ibama manteve, por exemplo, a exigência da construção de um novo depósito
para armazenar os resíduos nucleares que serão produzidos pela usina.
Justiça mantém obras de construção da Usina Hidrelétrica Mauá/PR
A desembargadora entendeu que a paralisação da obra causaria danos graves à
economia pública, como a demissão de 575 trabalhadores em atividade, o não

recolhimento de R$ 5 milhões de impostos.
Governo inicia trabalho nos municípios que desmatam na Amazônia
O objetivo da Operação Arco Verde é oferecer alternativas sustentáveis aos gestores
municipais para que consigam fazer a transição das atividades predatórias para a
legalidade e sustentabilidade e deixar de fazer parte da lista.
Chimpanzés criam varas especiais para 'pesca' de cupins
Cientistas flagram primatas transformando pontas de caule em escovas para tornar
coleta mais eficiente.
Filhote de onça foge de jaula de zoológico em MG
Animal teria conseguido passar entre as grades. Direção afirma que vai providenciar
outro local para as onças.
Cidades mais frias do Brasil escapam da onda de calor
São Paulo registrou recorde de temperatura no domingo (1°) com 34,1ºC. Urubici
(SC) registraram 13,3ºC e São Joaquim (SC) 15,7ºC nesta quarta.
Recifes de corais são ameaçados pela acidez dos oceanos
O aumento da acidez é uma consequência das crescentes emissões de CO2 na
atmosfera, parte da qual se recicla nos oceanos.
Cidades e Meio Ambiente vão implementar inspeção veicular ainda este ano
A obrigatoriedade da inspeção veicular, que já está prevista no Código Brasileiro de
Trânsito, deverá sair do papel por meio de um decreto ou de uma resolução do
Conselho Nacional de Trânsito.
Ingrediente industrial comum pode proteger contra Aids
O monolaurato de glicerol parece conter inflamações e afastar as células que o vírus
da Aids costuma atacar, segundo os pesquisadores.
Cientistas descobrem causa de cabelos grisalhos
Pesquisadores de universidades britânica e alemã afirmam que acúmulo de peróxido
de hidrogênio causa perda da cor.
Obama suspende lei de Bush de proteção de espécies em perigo
O novo presidente alegou que a antiga lei prejudicava a sobrevivência de espécies
em vias de extinção.
Ambientalistas contrários à ampliação de aeroporto são detidos na Escócia
Os voos do aeroporto sofrem atrasos, por causa do protesto organizado pelo grupo
Plane Stupid, que é contra a ampliação do aeroporto de Aberdeen.
Pesquisa sobre câncer ganha rede
Rede Brasileira de Pesquisas sobre o Câncer é lançada oficialmente em São Paulo
para a unificação da pesquisa básica e clínica sobre câncer no país.
Asteroide de 40 m de diâmetro passa de raspão sobre a Terra
Meteorito estava a distância 7 vezes menor da que separa planeta da Lua e poderia
destruir uma cidade inteira.
Plutão abriga efeito estufa e é quente no alto

O ar de Plutão, carregado de gás metano, é 40C mais quente que sua superfície,
com congelantes -220C. Na Terra, o metano é um dos vilões do aquecimento global.
Comunidade científica ganha navio hidroceanográfico
Embora já existam dois navios hidroceanográficos que também podem ser utilizados
para pesquisa, o Cruzeiro do Sul é o único que possui um conjunto de equipamentos
para atender a todas as áreas da oceanografia.
Casos de dengue caem pela metade na capital paulista
Enquanto em 2008, foram constatados 22 casos, este ano foram confirmados 10 e
há um caso sob investigação.
Balanço indica queda de 40% nos casos de dengue do País
Ministério alerta que balanço é parcial e que apesar da melhora é necessário manter
combate à doença.
STF retoma julgamento da Raposa Serra do Sol no próximo dia 18
Análise do caso foi interrompida duas vezes durante o ano passado. Oito dos 11
ministros já votarem pela demarcação contínua da reserva.
Antropólogo defende novo modelo para demarcações de terras indígenas
O antropólogo Rubem Thomaz de Almeida propõe uma forma de conciliar a produção
e a preservação da cultura indígena: uma mudança nas normas que regem as
chamadas reservas legais.
União Europeia quer compromisso dos EUA sobre redução de gases do efeito estufa
O presidente americano, Barack "Obama, tem a ambição de liderar neste tema, mas
há objetivos a médio prazo para pretender isto", destacou o comissário europeu do
Meio Ambiente, Stavros Dimas.
Cana: setor trabalha com adiamento de até 20 usinas
Segundo diretor da Unica, Antonio de Pádua Rodrigues, efeito da crise de liquidez
ainda está incerto.
MP de São Paulo quer que norma do Conama sobre teor de enxofre no diesel seja
cumprida
O MP quer, ainda, que a liminar suspenda a comercialização, no estado, a partir de
60 dias, de veículos novos movidos a diesel em desacordo com a resolução do
Conama e a suspensão do registro e licenciamento dos veículos no prazo de 70 dias.
Governo fará concurso para contratar mil fiscais para a Amazônia
Segundo o ministro Carlos Minc, no próximo concurso da Polícia Federal também
serão contratados mil policiais para atuarem especificamente na Amazônia, com a
questão do meio ambiente.
Minc atribui queda de desmatamento a ações de órgãos ambientais e PF
Ministro disse que restrição de financiamentos também influenciou. Número
divulgado pelo Inpe é 70% menor que um ano antes.
Monte Alegre/PA lidera lista do desmatamento na virada do ano
Município teve 39 km² de florestas destruídas entre novembro e janeiro. Das dez
cidades que mais desmataram a Amazônia, cinco estão no Pará.

Amazônia perde área maior que Salvador em 3 meses
Segundo o Inpe, foram devastados 355 km² em novembro, 177 km² em dezembro e
222 km² em janeiro, por corte raso ou degradação progressiva.
Voluntários salvam 54 baleias encalhadas na Austrália
Cerca de 200 baleias encalharam nas praias de King Island, entre a Austrália e a
Tasmânia, desde o último domingo (1°).
Museu suíço nega que besouro gigante da Amazônia tenha sido contrabandeado
Maior coleóptero do mundo teria viajado por acidente em mala de turista.
Capital paulista teve madrugada mais quente do ano
Foram registrados no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, 24,1ºC.
Desenvolvimento moderado é ligado a danos em recifes de corais
Um maior número de pessoas pode levar à sobrepesca em áreas de recifes, capaz de
deflagrar vários problemas ecológicos.
Recuperar o meio ambiente pode render dividendos
A iniciativa é chamada de Pagamento por Serviços Ambientais e é uma das
alternativas para a recuperação ambiental de áreas públicas e privadas.
Brasil adere a acordo da FAO para pesca responsável em alto-mar
O ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolin disse que
a adesão brasileira representa o compromisso do governo com a sustentabilidade da
pesca em alto-mar, usando a lei e o controle dos navios pesqueiros que levam a
bandeira do país.
Gelatinas em pó têm muito açúcar e pouco colágeno
Para associação, gelatina não deveria ser consumida por crianças; empresas
fabricantes dizem seguir legislação em vigor no Brasil.
Anvisa proíbe esterilização líquida de equipamentos
Medida tem como objetivo controlar o surto de contaminação por micobactérias no
país - especialmente pela micobactéria M. massiliense.
Obama deve assinar lei para proteção à vida selvagem
Memorando interromperá decisões de Bush sobre a questão nos departamento do
Interior e comércio.
Uso de terras e densidade afetam incêndios na Indonésia
Causa para o fogo não seria apenas de origem natural.
Hubble mostra 'cabo-de-guerra gravitacional' entre galáxias
Intensa troca gravitacional pode até levar a uma fusão das três galáxias em uma
enorme entidade.
Astronautas da ISS fazem caminhada espacial não prevista
Será instalada no exterior do módulo russo Zvezda um dispositivo científico europeu,
que tenta entender melhor o comportamento da matéria orgânica no vazio do
espaço.
Tumba de mais de 3.200 anos é encontrada em cidade egípcia

Feito de pedras, sarcófago foi encontrado em pedaços e seria da 19ª dinastia
egípcia.
Vaticano promove conferência sobre teoria de Darwin
Cientistas, filósofos e teólogos discutem compatibilidade do evolucionismo com
ensinamentos católicos.
Bahia e Minas Gerais estão em alerta contra dengue
Em Salvador, Justiça garante entrada de agentes em imóveis. Postos de saúde de
Belo Horizonte vão ampliar horário de funcionamento.
Índios cobram agilidade do governo na demarcação de terras em Mato Grosso do Sul
Os caciques e outros líderes tradicionais oficializaram um apelo para que o governo
federal conclua de forma rápida os estudos para a identificação de áreas indígenas
iniciados em julho do ano passado.
Grupo de índios ameaça retomar protestos na Funai de Dourados/MS
Grupo, que representa a maioria dos índios da região sul de Mato Grosso do Sul,
quer que a chefe da sede regional da Funai, Margarida Nicoletti, deixe o cargo.
UE quer investir 175 bi de euros por ano contra aquecimento
Comissão Europeia sugeriu também que mais da metade desse valor fosse para as
nações mais pobres.
ONU adverte indústria pesqueira sobre mudanças climáticas
Em nota, a Organização das Nações Unidas pediu que a indústria da pesca tome
medidas para evitar que os animais continuem a sofrer com o aquecimento global.
Manifestantes pedem redução de emissões de gases poluentes nos EUA
O protesto, liderado por James Hansen, um dos cientistas líderes em matéria
climatológica, tinha o objetivo de pedir legislações mais duras e amplas em 2009
para combater a mudança climática e a crise energética.
Gordon Brown é um dos líderes europeus que mais emite CO2, afirma revista
No último ano, o primeiro ministro britânico emitiu mais de 8.400 toneladas de
dióxido de carbono e bateu recorde entre os líderes europeus.
Índia redireciona biodiesel para o mercado interno
Empresas também estão cortando produção e parando
perspectivas ruins para o mercado.
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Desmatamento caiu entre novembro e janeiro, adianta Minc
Números de desmatamento devem ser divulgados nesta terça (3). Cobertura de
nuvens dificulta monitoramento por satélite.
Poluição pode ter causado encalhe de golfinhos, diz biólogo
Epidemias virais, bacterianas e as associadas a vermes também podem ter levado à
morte de centenas de animais.
Greenpeace pede atenção de Lula com Abrolhos
Com a mensagem "Lula: ABRa os OLHOS. Salve o Clima", o Greenpeace exigiu do
Presidente Lula a criação, via decreto, de uma Zona de Amortecimento com 95 mil
km² para proteger o Parque Marinho.

Governo estuda ampliar crédito para tratamento do lixo
Uma das estratégias que tem merecido especial atenção do governo federal na
gestão dos resíduos sólidos é o incentivo às cooperativas de catadores e
recicladores.
Álcool aumenta risco de sofrer depressão profunda
Segundo pesquisa, no entanto, estar depressivo não leva a uma maior ingestão de
bebidas alcoólicas.
Grupo cria células-tronco sem uso de embriões ou vírus
Pesquisadores criaram sistema que insere e depois retira genes.
Beber vinho moderadamente ajuda a evitar câncer de esôfago
Pesquisa feita na Califórnia testou variante tinta da bebida. Consumo parece prevenir
lesões que precedem os tumores.
Sol para água limpa
Cientistas usam nanotecnologia para criar equipamento de desinfecção da água com
base na luz solar. Objetivo é auxiliar comunidades carentes e atenuar impactos das
mudanças climáticas no acesso aos recursos hídricos.
Ministros da UE mantêm proibição à pesca comercial de baleias
União Europeia decidiu apoiar capturas com fins científicos,
principalmente pelo Japão.

praticadas

EUA denunciam Islândia de irregularidade na caça de baleias
Islândia decidiu que neste ano irá caçar seis vezes mais baleias do que em 2008; os
Estados Unidos se manifestaram contra a decisão.
Molhado recentemente
Pesquisadores norte-americanos descobrem valas que apontam a existência de água
no estado líquido em Marte há apenas 1,5 milhão de anos.
Após fim da missão de sonda lunar, China anuncia construção de estação espacial
para 2010
A China quer ainda pisar na Lua. O objetivo de conquistar o satélite da Terra é o
desdobramento da nova corrida espacial travada no século 21, sobretudo entre três
países asiáticos: China, Japão e Índia.
Brasil participa de consórcio global que irá mapear solos do planeta
O levantamento terá um alto grau de detalhamento, permitindo obter, a cada
quilômetro de solo, informações voltadas às necessidades mais evidentes daquela
região do globo num formato apropriado para a tomada de decisões.
Milho transgênico da Monsanto sofre revés na União Europeia
Os países da UE se negaram nesta segunda-feira (2) a obrigar a Áustria e a Hungria
a cultivar o milho geneticamente modificado MON 810, como pedia a Comissão
Europeia.
Saúde da BA confirma 9 mortes por dengue este ano
Mais uma morte foi registrada em Feira de Santana, mas exames ainda vão
comprovar a causa.

Detectado um segundo foco de gripe aviária no Japão
Variante do vírus da doença encontrado ainda não foi identificada; governo aumenta
controle na região.
ONU estuda adoção de medidas para proteger refugiados do clima
Segundo números da ONU, as mudanças climáticas devem forçar o deslocamento de
cerca de 50 milhões de pessoas na próxima década.
Usinas de cana podem ser adaptadas para produzir etanol a partir da mandioca
Segundoo vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de
Mandioca, Antônio Donizetti Fadel, há a possibilidade de se postergar a colheita da
raiz pode tornar o produto mais atraente para os usineiros durante as entre-safras
da cana.
Lucro energético da mandioca é maior do que os do milho e da cana, afirma
pesquisador
Segundo a pesquisa realizada pelo técnico agro-florestal Diones Assis Salla, para
cada caloria de energia investida com a mandioca há um retorno de 1,67 caloria de
energia em etanol.
Produção de etanol a partir da mandioca pode ser mais barata do que com a cana
Com a tecnologia atual, cada tonelada de mandioca pode produzir 200 litros de
álcool. Ou seja, a cada 5 quilos da raiz se produz um litro de combustível.
Desmatamento no cerrado pode subir 14% até 2050
Isso
trará
consequências
socioeconômicas
e
ambientais,
como
maior
comprometimento das bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízos diretos
para os recursos hídricos, solo e biodiversidade da região.
Projeto Cartografia da Amazônia recebe R$ 5,9 milhões para ações no primeiro
trimestre
O valor servirá para custear as operações de mapeamento da região, comprar navios
e outros equipamentos para atualizar a cartografia náutica das principais hidrovias
da região, garantindo maior segurança à navegação.
MMA lança livro sobre pagamentos por serviços ambientais na Amazônia
O livro pretende ser mais uma contribuição para o debate do tema, oferecendo
subsídios para a instituição e aprimoramento da Política Nacional de Serviços
Ambientais.
Vaca de seis tetas vira atração em cidade mineira
Asa Branca produz cerca de 10 litros de leite por dia. Segundo os donos, vaca tem
mau comportamento, mas é especial.
Agricultor de MS colhe mandioca gigante
Encontrada na semana passada, raiz tem 46 quilos e 3,6 metros. Agricultores ainda
não sabem se mandioca é própria para consumo.
Presos 47 em operação contra tráfico de animais em Salvador/BA
No total, 188 aves foram apreendidas em rinha de aves e em feira. Todos os animais
serão enviados para um centro de triagem do Ibama.

SUS registra 2 partos de anencéfalo por dia
80% dos ginecologistas atenderam grávidas de fetos sem cérebro.
Volume na mira dos médicos
Tramita no Congresso lei que limita a 90 decibéis a potência dos aparelhos com
fones de ouvido.
Molécula combate 3/4 dos vírus de gripe
O resultado da pesquisa, realizada por cientistas californianos e holandeses, foi
anunciado uma semana depois de outro grupo americano ter relatado o êxito de uma
técnica semelhante contra oito subtipos do patógeno.
Medicina baseada em vegetais pode combater câncer de pele
Até agora se sabia que os vegetais, especialmente de plantas crucíferas, combatiam
certos tipos de câncer, embora para ter resultados efetivos deviam ser administrados
em grandes doses.
Grã-Bretanha alerta sobre uso de remédios populares em crianças
A agência reguladora de medicamentos e serviços de saúde afirmou que não há
"forte evidência" de que vários dos remédios vendidos sem necessidade de uma
receita média funcionem.
Simulador recria aspecto físico mais fiel de dinossauros
Por meio de um equipamento de imagem a laser chamado Lidar, os pesquisadores
da Universidade de Manchester, na Inglaterra, criaram pela primeira vez modelos
computadorizados em três dimensões de cinco espécies de dinossauros.
Sonda chinesa cai na superfície da Lua
Segundo autoridades chinesas, incidente foi controlado; país deve enviar módulo ao
espaço.
China anuncia missões espaciais em 2010 e 2011
Primeiro lançará, em 2010, módulo que orbitará a Terra. Em 2011, partirá a
'Shenzhou VIII' para o 1º acoplamento espacial da China.
Zona leste de São Paulo tem maior incidência de raios
Vila Prudente, Aricanduva, Itaquera e Penha estão entre os distritos com maior
incidência. No Estado, São Caetano lidera em raios; urbanização, asfaltamento,
prédios e poluição explicam fenômeno, diz doutor em geofísica.
Belo Horizonte/MG lança plano de ação contra dengue
Neste ano, 2,7 mil casos da doença foram notificados na capital mineira. Unidade de
atendimento para vítimas será inaugurada na próxima semana.
Garoto de dois anos apresenta 56º caso de gripe aviária no Egito
Informação foi divulgada neste domingo (1°) por agência estatal. Criança apresentou
sintomas após entrar em contato com aves mortas.
Dengue se alastra na Bolívia e ameaça países vizinhos
Argentina, Paraguai, Chile e Peru já registraram casos de dengue vindos da Bolívia,
segundo o jornal La Razón.
Bahia registrou mais de seis mil casos de dengue até a primeira semana de fevereiro

Também foram confirmadas seis mortes no estado, destas quatro ocorreram em
Porto Seguro. Em 42 municípios, são 184 doentes com suspeita de complicações
como febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue.
Pesquisa liga formação de gelo na Antártida à queda do CO2 na atmosfera
Pesquisador afirma que os modelos de mudança climática desenvolvidos para prever
o que aconteceu há 33,5 milhões de anos podem ter subestimado o aquecimento das
altas latitudes, derivado das altas concentrações de CO2 existentes na atmosfera.
Inovar para mitigar
Se quiserem cumprir metas para redução de emissões de gases de efeito estufa,
Brasil e Reino Unido devem investir em pesquisa básica e na transferência de
tecnologia “verde”, dizem especialistas em workshop na Fapesp.
Crise econômica expõe fragilidades do mercado de crédito de carbono
A redução das emissões de gases de efeito estufa por culpa da crise é, a curto prazo,
uma boa notícia para o ambiente. No entanto, o temor é o de que contaminar a
baixos custos elimine os incentivos para investir em energias renováveis e
tecnologias menos poluentes.
Brasil recorre à energia ‘suja’
Para aumentar produção, governo propõe construir mais termelétricas.
Leilão da ANP vende 315 milhões de litros de biodiesel com deságio médio de 8,72%
Por determinação do Ministério de Minas e Energia, as usinas vencedoras terão de
entregar o produto à Petrobras (93,85%) e à Refinaria Alberto Pasqualini (6,15%),
entre abril e junho deste ano.
Chineses estudam implante de lentes nos olhos de pandas
Primeiro beneficiado será um panda idoso que é cego de um olho e tem catarata no
outro.
Caranguejo mutante é encontrado no Reino Unido
Crustáceo descoberto por pescador tem uma pinça com três extremidades.
Jacaré é encontrado em restaurante no Rio de Janeiro
Animal foi achado por funcionários do local na manhã desta sexta (27).
Para gaivotas, a vigilância é um esforço de equipe, mostra estudo
Aves marinhas podem ser incansáveis juntos, de acordo com pesquisa. Elas
modulam seu nível de alerta de acordo com reações das outras.
Chega a 10 mil número de atingidos pela enchente em Rondônia
Rio Machado está sete metros acima do nível normal em Ji-Paraná. Desabrigados
ocupam ginásios da cidade.
MP de terras da Amazônia enfrentará dificuldades, diz "Economist"
A nova legislação desburocratiza a regularização fundiária na região e facilita o
acesso a títulos de propriedade de terra permanentes a posseiros.
Ibama já recebeu estudos ambientais sobre Usina de Belo Monte
O Ibama tem agora 180 dias para analisar os estudos e decidir se irá ou não
conceder a licença prévia para a obra no Rio Xingu.

Redução dos subsídios agrícolas proposta por Obama é muito tímida, avalia
Stephanes
A proposta do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é de acabar com os
subsídios aos grandes produtores rurais e fixar um teto de US$ 250 mil por produtor.
HIV evolui rápido para driblar resposta imunológica, diz estudo
Possível vacina teria de ser atualizada como a da gripe, diz pesquisador.
'Sinais podem denunciar deficiência imunológica', diz médica
Infecções frequentes são indícios de problemas no sistema imune. Imunodeficiência
pode ser provocada até mesmo por desnutrição.
Sistema permitirá controle médico remoto de pacientes com Parkinson
Os pacientes são submetidos a microssensores depositados na roupa, em camisas
elásticas, munhequeiras e tornozeleiras. A ideia é controlar de forma remota o
estado dos pacientes, que varia rapidamente.
Pegadas de 1,5 milhão de anos indicam quando andar humano surgiu
Marcas achadas no Quênia são idênticas às deixadas pela nossa espécie. Um dos
principais sinais disso é a posição do dedão, junto do pé.
Espírito Santo tem 5 mortes com suspeita de dengue
No Carnaval houve duas mortes com suspeita de febre hemorrágica da dengue,
ambas em Cariacica.
Vietnã registra 2ª morte do ano por gripe aviária
Depois da Indonésia, o Vietnã é o país com o pior balanço humano da gripe aviária,
com 54 mortos desde seu aparecimento em 2003.
25 / 02 / 2009 Agricultor cria bomba de água com bicicleta em MG
'Engenhoca' já foi copiada e ganhou prêmio de criatividade. ‘Nunca pensei que uma
bicicleta pudesse dar tanto ibope’, diz agricultor.
25 / 02 / 2009 Acidente seca lago do parque da Aclimação, em São Paulo
A água vazou para a tubulação interligada ao sistema que deságua no rio
Tamanduateí, arrastando peixes, cisnes, gansos e tartarugas que nadavam no lago.
23 / 02 / 2009 Bicho-preguiça deixa trânsito mais lento na Fernão Dias
O animal que vive em árvore insistia em atravessar a estrada que liga São Paulo a
Belo Horizonte.
24 / 02 / 2009 EXCLUSIVO: Cartilha distribuída no Paraná vai auxiliar prefeituras na
preservação dos recursos naturais
Fazem parte desse material, temas como saneamento ambiental, destinação de
resíduos sólidos, preservação de nascentes e mata ciliar, plano diretor, educação e
licenciamento ambiental e eficientização energética para iluminação e prédios
públicos.
25 / 02 / 2009 Chuvas fortes devem atingir Santa Catarina até sexta-feira
Na quarta (25) e quinta-feira (26), o tempo deve ficar estável, mas para sexta-feira
(27) a previsão é de temporais isolados.
23 / 02 / 2009 Físico afirma que aquecimento global afeta rotação da Terra
O centro da Terra abriga um líquido quente que faz com que, na rotação, ocorram
espasmos arrítmicos, como se fosse um "ovo cozido sacudido, no qual a gema se
movimentasse repentinamente de um lado a outro", e isso influiria nas forças de
atração gravitacionais.

23 / 02 / 2009 Mar subirá 1,80 m até 2100, diz estudo
Para os cientistas, não há dúvida: as atenções devem ser voltadas agora para
regiões como o Ártico, a Antártida e as demais geleiras continentais.
23 / 02 / 2009 Sonda que comprova teoria de Einstein tem apoio internacional
Concebida no final dos anos 50, financiada com verba de US$ 750 milhões da
Agência Espacial Americana (Nasa) e colocada em órbita em 2004, a espaçonave do
projeto Sonda Gravitacional B tinha por missão tentar provar dois preceitos da teoria
da relatividade geral de Albert Einstein.
23 / 02 / 2009 Amazônia tem rios de três cores distintas; entenda a diferença entre
eles
Coloração influencia ocorrência de plantas e animais nos rios. Encontros entre águas
transformam-se em locais turísticos.
25 / 02 / 2009 2008 foi o ano mais frio no planeta desde 2000, diz estudo
Média de 14,3 graus Celsius, entretanto, continua alta em comparação com as
temperaturas de décadas anteriores.
25 / 02 / 2009 Com enredo ecológico, Viradouro vai neutralizar emissões de CO2 do
Carnaval
O volume, que envolve todas as emissões relacionadas ao trabalho de confecção do
desfile, chega a 51 toneladas de CO2, o que exige o plantio de 166 árvores, segundo
a escola de samba carioca.
25 / 02 / 2009 EXCLUSIVO: Água transportada por navios de uma região a outra
pode trazer prejuízos ao meio ambiente
A água captada pode conter espécies nativas e carregá-las para lugares distantes se
for descarregada sem tratamento adequado.
25 / 02 / 2009 Uma das grandes estrelas da Sapucaí este ano foi um vira-latas
Cachorro folião "desfilou" nos três dias de festa no sambódromo carioca.
27 / 02 / 2009 Países ricos convergem para 15% na redução de carbono
Apesar do avanço, recessão global pode complicar adoção de novo tratado climático
da ONU no final deste ano.
23 / 02 / 2009 Apreendido papagaio treinado para alertar traficante
Segundo a polícia, a ave era treinada para delatar a presença de policiais próximos
do estabelecimento e colaborava para que a aposentada escondesse eventuais
provas dos crimes cometidos no local.
23 / 02 / 2009 Mulher aproveita melhor o sono do que homem
Elas demoram muito para ‘apagar’, mas dormem mais profundamente, o que faz
bem à saúde
25 / 02 / 2009 Descoberta pode levar à criação de dentes em laboratório
Cientistas identificaram o gene que controla a produção do esmalte dentário.
25 / 02 / 2009 Sentir raiva e emoções fortes pode matar, aponta estudo
Estudos anteriores demonstraram também que terremotos, guerras ou mesmo a
perda de uma copa do mundo futebol jogo pode aumentar as taxas de morte por
parada cardíaca súbita.
26 / 02 / 2009 Aquecimento dos Pólos é muito maior que se imaginava
Estudo mostra que gelo derrete cada vez mais rápido na Groelândia.
26 / 02 / 2009 Cordilheira similar aos Alpes é achada sob o gelo antártico
Cadeia de montanhas submersa seria do tamanho dos Alpes europeus, com 4 mil
metros de altura.
26 / 02 / 2009 Trepadeira ‘assassina’ substitui queimadas no Acre
Mucuna preta é parecida com o feijão. Planta mata vegetação, limpando o terreno.
23 / 02 / 2009 Vegetarianos protestam na Paulista contra aquecimento global
Um grupo de vegetarianos realiza neste domingo (22) um protesto na avenida
Paulista, em São Paulo, na altura da rua Frei Caneca, contra o aquecimento global.
23 / 02 / 2009 Fantasiados de animais, manifestantes abraçam globo na Paulista

Entre 14h e 17h, a cada 30 minutos houve um abraço. Eles participaram de evento
denominado “2 Minutos Para Mudar”.
23 / 02 / 2009 Explosão em mina de carvão na China mata 74 e fere mais de cem
Muitos foram rapidamente levados à superfície, mas pelo menos 60 trabalhadores
ficaram soterrados.
23 / 02 / 2009 Força Verde apreende 6 toneladas de peixes pescados irregularmente
Carga estava em dois barcos de Santa Catarina que praticavam pesca predatória no
Litoral do Paraná.
24 / 02 / 2009 Casos de câncer vão dobrar em 40 anos
Principal preocupação é a obesidade, segundo relatório internacional.
24 / 02 / 2009 Ministros de Meio Ambiente fazem visita à Antártida
Políticos de mais de uma dezena de países se reúnem em base norueguesa, para
conhecer o continente.
24 / 02 / 2009 Tocador digital é mais perigoso para audição que walkman, diz estudo
Motivo é bateria, com duração maior que pilhas dos antigos portáteis. Adolescentes
do sexo masculino ouvem música mais alta que as garotas.
25 / 02 / 2009 Cérebros de homens e mulheres apreciam arte de forma diferente,
diz estudo
A diferença aparece quando os dois sexos julgam uma imagem bonita, aponta um
estudo de pesquisadores na Espanha e nos EUA.
25 / 02 / 2009 Satélite ambiental da Nasa cai na Antártica
O acidente ocorreu depois que o foguete Taurus XL, que levava o satélite
Observatório de Carbono Orbital, saiu da base da força aérea de Vandenberg, na
Califórnia.
25 / 02 / 2009 Europa acusa EUA de dumping com biodiesel brasileiro
A União Européia alega que os norte-americanos importam biocombustível sulamericano, mais barato, misturam com a sua produção, recolhem subsídios e
revendem no mercado europeu com uma ampla margem de dumping (preço abaixo
do custo).
25 / 02 / 2009 Antártida abriga cordilheiras debaixo do gelo
Para os pesquisadores, o primeiro mapeamento detalhado das montanhas
subglaciais de Gamburtsev pode dar mais pistas sobre o continente e como o degelo
afetaria a elevação do nível dos mares em pelo menos 57 m.
25 / 02 / 2009 Chuva deixa grupo de 20 pessoas ilhado na Serra do Cipó/MG
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o grupo andava a cavalo,
próximo à cachoeira da Farofa, a oito quilômetros do portão principal do parque,
quando o nível do rio subiu e a correnteza impediu que eles continuassem o trajeto.
26 / 02 / 2009 Aumento do nível de CO2 na atmosfera acelera em 2008, diz relatório
Os novos dados podem abalar a esperança de que a desaceleração da indústria e a
diminuição das emissões de carbono, que começaram no fim do ano passado,
pudessem temporariamente adiar a mudança climática.
26 / 02 / 2009 Doença de boto revela poluição do mar
Em monitoramento fotográfico, biólogo percebeu extensas feridas na pele de botos
marinhos de Paranaguá, norte do Paraná.
26 / 02 / 2009 Clareador pode causar danos na polpa dentária
Segundo a dentista Ana Raquel Benetti, autora do estudo, a maior preocupação é
com os tratamentos caseiros, em que a pessoa utiliza uma moldeira que encaixa nos
dentes e na qual é colocado o produto clareador.
26 / 02 / 2009 Poluição e lixo tomam conta de lagoa em Belo Horizonte/MG
20 toneladas de lixo são recolhidas por dia no período das chuvas. Oito córregos com
esgoto deságuam na Lagoa da Pampulha.
26 / 02 / 2009 Obama encara combate ao aquecimento global e pede lei de cotas de
poluição

"Para transformar de verdade a nossa economia, garantir nossa segurança e salvar
nosso planeta das mudanças climáticas, é necessário que as fontes de energia limpa
e renovável sejam também rentáveis", disse o presidente americano.
27 / 02 / 2009 Pé humano e caminhar ereto existem há 1,5 milhão de anos
Pegadas descobertas no Quênia sugerem que o Homo ergaster tinha um pé muito
parecido com o do homem.
27 / 02 / 2009 Boa parte dos casos de câncer no Brasil poderiam ser evitados
Hábitos saudáveis ajudam a prevenir 30% dos diagnósticos de 11 tipos de cânceres
pesquisados.
ｷ
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Edição 3714.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. SBPC inicia contatos para movimento pela educação
2. Flexa Ribeiro é o novo presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do Senado
3. Ruralistas dominam Comissão de Meio Ambiente da Câmara
4. José Farias de Oliveira toma posse no Centro de Tecnologia Mineral (Cetem)
5. Comunidade científica tem navio hidroceanográfico
6. Sergio Rezende recebe distinção da Sociedade Americana de Física
7. Ibama alivia exigências para Angra 3
8. Ministério do Meio Ambiente prevê uso de aquecimento solar em 500 mil casas
populares
9. Governo inicia trabalho nos municípios que desmatam na Amazônia
10. Adubo da Amazônia, a chave para o clima?
11. Beatriz Barbuy recebe prêmio L’Oréal/Unesco para Mulheres na Ciência
12. Dupla acha buracos negros "siameses"
13. Internautas direcionam Hubble
14. Gel barra versão do HIV que infecta macaco
15. Médicos americanos descrevem cirurgia de câncer ao vivo, via Twitter
16. Plasticidade premiada
17. Um fim para os cabelos brancos
18. Terra recuperada
19. Pesquisadores indicam áreas críticas para conservação no Pará
20. Mágica!, artigo de Suzana Herculano-Houzel
21. “Ciência Hoje”: A genética é meu hobby
22. “Ciência Hoje On-line”: Israel versus Palestina: até quando?
23. I Olimpíada de Ciências na Floresta Nacional de Caxiuanã
24. UFMG realiza aula inaugural de Licenciatura a Distância neste sábado
25. Incubadora da PUC-RS seleciona empresas empreendedoras
26. ANBio comemora seus 10 anos com evento na Uerj
27. Editora da UFF inaugura livraria e Praça de Leitura dia 10 no Campus do
Valonguinho
28. Universidade Federal de Viçosa, MG, realiza concurso para professor adjunto na
área de História Contemporânea
29. Vagas para docentes na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)
Edição 3713.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Erosão genética ameaça espécies da Amazônia
2. Eduardo Gomes é o novo presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara
3. País unifica estudo sobre câncer

4. Brasil testará vacina contra o câncer
5. Ibama libera Angra 3 em caráter definitivo
6. Colete cíclico
7. Minc: queda no desmatamento se deve a maior fiscalização
8. Pagamento por serviço ambiental renderia R$ 36 bi
9. Governo vai reforçar fiscalização na Amazônia contratando 2 mil servidores
10. Talentos verdes
11. Petrobras começa a produzir gasolina com 3% de etanol no Japão
12. Bioagência arrenda usina na Jamaica
13. UE cobrará taxa extra de biodiesel dos EUA
14. Maior feira brasileira de ciências e engenharia começa no dia 17 de março
15. Capes lança edital de Estágio Pós-Doutoral e de Estágio Sênior no exterior
16. Portal de Periódicos adquire coleção na área de Engenharia Civil
17. Convênio com a Capes fortalece pós-graduação em Minas Gerais
18. USP: Bônus eleva nota de menos de 1%
19. Nova cruzada da Educação
20. Mapeamento da inovação
21. Fábrica de vacinas terá plataforma flexível de produção
22. Por um triz
23. Telescópio sai em busca de nova "Terra"
24. Comandante da Aeronáutica ministra aula magna do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA)
25. Irradiação de tecidos biológicos em pauta
26. Workshop em Campinas debate mecanização de baixo impacto em cana-deaçúcar
27. “Ciência Hoje On-line”: Obstáculo inesperado
28. “Ciência Hoje”: Além dos túbulos de Malpighi
29. Vaga para docente na Universidade Federal do Paraná
Edição 3712.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Programação da Reunião Regional da SBPC em Tabatinga já está disponível
2. R$ 90 milhões para investimento em estruturas leves
3. Inovar para exportar, artigo de Leonardo Senna
4. Em três meses, Deter registra 754 km2 de desmatamento na Amazônia
5. Crise golpeia indústria do etanol nos EUA
6. Brasil participa de consórcio global que irá mapear solos do planeta
7. Comissão volta a discutir PEC que aumenta recursos para educação
8. Nomeados novos vice-presidentes da Fiocruz
9. Sudene conta com novo diretor
10. Lançado o “Programa Dra. Ruth Cardoso em Antropologia e Sociologia”
11. Capes prorroga inscrições do Pró-Administração
12. Milho transgênico sofre nova derrota na União Europeia
13. Plataforma para pesquisas com HIV-1
14. Em teste com ratos, gás de enxofre produz ereção
15. Cérebro de 300 milhões de anos é encontrado
16. Vaticano inicia nesta terça-feira debate sobre evolução
17. Gerenciamento digital
18. Acadêmicos afrobrasileiros
19. Fapeam muda layout de novo portal para oferecer mais serviços
20. Exposição retrata objetos científicos antigos em 16 pinturas
21. “Ciência Hoje On-line”: Uma história de sorte e sagacidade
22. Entrega de premiação e divulgação das atividades no Espaço Ciência
23. SP sedia curso sobre projetos de inovação

24. Camille Flamarion e sua influência na astronomia brasileira, artigo de George
Yure de Andrade Castro
25. Encontro sobre diamante, carbono amorfo e nanotubos chega a oitava edição
26. Universidade S. Marcos vai iniciar curso gratuito de licenciatura em filosofia
27. Saúde Coletiva brasileira marca presença no 12º Congresso Mundial de Saúde
Pública
Edição 3711.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Grupo de Trabalho de Educação da SBPC reúne-se com lideranças do setor
estudantil
2. SBPC/RJ retoma projeto "Ciência às Seis e Meia"
3. Secretaria de C&T do Paraná institui Troféu Mulheres de Ciência Glaci Zancan
4. Navio hidroceanográfico Cruzeiro do Sul apoiará pesquisas e coleta de dados
5. Premier britânico visita Lula com agenda em CT&I, artigo de José Monserrat Filho
6. Indo para o espaço, artigo de Roberto Amaral
7. São intransigentes os quilombolas?, artigo de Maristela de Paula Andrade
8. FAP da Paraíba tem novo presidente
9. Governo do Ceará investe R$ 12 milhões na compra de radar meteorológico
10. Produção de etanol a partir da mandioca pode ser mais barata do que com a
cana
11. Brasil carbônico, artigo de Marcelo Leite
12. Equilibrando os pratos, artigo de Marina Silva
13. Energia que vem do alto
14. Rajendra Pachauri, presidente do IPCC, no Roda Viva desta segunda-feira
15. Ciência emergente, artigo de Nora Bär
16. Ciência e Tecnologia no Brasil: a evolução do modelo de financiamento, artigo de
Wanderley de Souza
17. Sol para água limpa
18. Molhado recentemente
19. Molécula combate 3/4 dos vírus de gripe
20. Fiocruz abre edital para desenvolvimento de medicamento fitoterápico
21. Astroteologia, artigo de Marcelo Gleiser
22. Inteligência racial?, artigo de Reinaldo José Lopes
23. Como nascem os mitos
24. Que macaquice!, artigo de Suzana Herculano-Houzel
25. “Ciência Hoje On-line”: Afinal, quantas células tem o cérebro humano?
26. Museu Goeldi no pódio do Carnaval 2009
27. Fapespa abre inscrição para Oficina Paraense de Jornalismo Científico
28. Pesquisadores ajustam detalhes da 10ª Conferência Internacional de Caprinos
29. Últimos dias de inscrição para edital de apoio a eventos científicos do Ministério
da Saúde
Edição 3710.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Reunião Regional de Tabatinga: abertas as inscrições para os minicursos
2. Ministro da Educação anuncia recursos de R$ 40,5 bilhões
3. Sudam e governos estaduais definem critérios para investimentos em C&T
4. Um olhar aguçado sobre a Amazônia
5. Inovar para mitigar
6. “Economia é melhor forma de energia renovável”
7. Energia limpa que os ventos podem trazer, artigo de Ideli Salvatti
8. No meio dos lixões, importando lixo, artigo de Washington Novaes
9. Pesquisa para a indústria
10. Diretor do INT ressalta a necessidade de o MCT fortalecer instituições de cunho

tecnológico
11. Instituto Nacional de Tecnologia realiza palestra sobre transformação do bagaço
de cana-de-açúcar em álcool
12. Biotecnologia é tema de fórum em Belo Horizonte
13. Novo prédio da UFSC quer ser referência em arquitetura sustentável
14. Unicamp irá treinar destacados alunos de química do ensino médio
15. Grupo acha pegada humana mais antiga
16. O fim da evolução humana, artigo de Alysson Muotri
17. Método normaliza índice glicêmico em 70% dos diabéticos
18. Para reduzir o risco de câncer
19. “Ciência Hoje”: A queda das folhas em florestas tropicais
20. “Ciência Hoje On-line”: Ciência e arte unidas contra o racismo
21. Ano Internacional da Astronomia: novas observações públicas com telescópios
serão realizadas em Florianópolis
22. Cortejo na Bahia em homenagem a Darwin será dia 14 de março
23. 1° Congresso Brasileiro sobre Florestas Energéticas acontece no mês de junho,
em Belo Horizonte
24. 9º Prêmio de Reportagem sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica abre
inscrições nas categorias impresso e televisão
25. Site de Educação Física recebe prêmio nacional
26. Estágio de IC em química nos Estados Unidos
27. Últimos dias para submissão de propostas de uso das linhas de luz do
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
28. Concurso para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
29. Tome Ciência, neste fim de semana: Favelas sem preconceito
ｷ
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Governo vai contratar dois mil servidores para reforçar a fiscalização na Amazônia
Oportunidades de Trabalho
Leica Geosystems anuncia receptor compatível com quatro sistemas globais de
navegação por satélites
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
UFBA convida para palestra sobre documentação do patrimônio arquitetônico
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Seminário GEOWEB & GPS vai discutir relação entre GEOWEB e WebGIS
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Um modelo oficial de Berlim em três dimensões está disponível no Google Earth
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Instituto de Pesquisas Ecológicas e Imagem realizam treinamento sobre GIS na área
ambiental
Geoprocessamento e GIS
Deter atualiza os números sobre o desmatamento na Amazônia Legal
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Encontro discute a criação de um centro virtual de previsão meteorológica para a

América do Sul
Geoprocessamento e GIS
Já está disponível para download gratuito a versão 2.0 do gvSIG Mobile
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Deter atualiza os números sobre o desmatamento na Amazônia Legal
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Portal InfoGPSonline lança guia de empresas
gerenciamento de riscos
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

da

área

de

rastreamento

e

Encontro discute a criação de um centro virtual de previsão meteorológica para a
América do Sul
Geoprocessamento e GIS
Já está disponível para download gratuito a versão 2.0 do gvSIG Mobile
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Lei 10.267/01 e gestão territorial: conhecendo a situação ocupacional do território
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Nova enquete - Em que período do dia você prefere receber o MundoGEOPress?
Notícias Corporativas
Organização social norte-americana contrata representante no Brasil para projeto
educacional
Oportunidades de Trabalho
Membros da União Europeia confirmam o uso do sistema Galileo para fins militares
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Google adiciona aplicativo Panoramio a pontos turísticos do Street View
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Unisinos abre inscrições para especialização
georreferenciadas
Agrimensura, Cartografia e Cadastro

em

informações

espaciais

Erdas anuncia um seminário gratuito sobre registro de imagens de sensoriamento
remoto
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Organização social norte-americana contrata representante no Brasil para projeto
educacional
Oportunidades de Trabalho
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