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ｷ O TEXTO DE FIM DE ANO

A vida e as rochas, artigo de Marcelo Gleiser
(Folha de SP, 13/12)

"A incrível diversidade da vida é profundamente relacionada com a incrível diversidade dos minerais"
Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em Hanover (EUA). Artigo publicado na 
"Folha de SP":

Se existe uma divisão clara na natureza, é entre os seres vivos e os minerais.  Afinal,  como 
aprendemos na escola, seres vivos tem metabolismo e a habilidade de se reproduzir. Minerais, por sua 
vez,  são  inertes,  respondendo ao  que  ocorre  à  sua volta.  Os  dois  não  podiam ser  mais  distintos  e 
independentes.

No entanto, nos últimos anos, aprendemos que existe, e que sempre existiu, uma relação íntima 
entre as rochas e as vida.

Se foram os minerais ou compostos químicos inertes que deram origem à vida, foi ela que, por 
sua vez, transformou profundamente a história geológica da Terra.
Tendo  a  matéria  não-viva  se  transformado  em  matéria  animada,  a  incrível  diversidade  da  vida  é 
profundamente relacionada com a incrível diversidade dos minerais.

Tudo começou de maneira bem simples. Há 4,5 bilhões de anos, a Terra havia acabado de se 
formar. Os minerais que existiam naquela época passavam a maior parte do tempo em ebulição: a Terra 
era  constantemente  bombardeada  por  asteroides  e  cometas.  Os  minerais,  na  época,  eram  poucos, 
algumas centenas, semelhantes aos que são encontrados nos asteroides de hoje.

O tempo passou. Em torno de 3,9 bilhões de anos atrás, os bombardeios acalmaram e a crosta 
terrestre foi, aos poucos, se solidificando por períodos mais longos.

Não se sabe exatamente como aconteceu, mas os minerais  simples que existiam, junto com 
gases  existentes  na  atmosfera  terrestre,  sujeitos  à  atividade  elétrica  e  à  radiação  ultravioleta  solar, 
produziram os primeiros aminoácidos -os passos iniciais em direção à vida.

Os primeiros sinais de vida confirmados datam de 3,5 bilhões de anos atrás. Esses organismos 
primitivos, que eram seres unicelulares, foram o único tipo de vida que existia na Terra pelos próximos 2 
bilhões de anos. Foram eles que transformaram a natureza da vida e, de quebra, também os minerais na 
Terra.
 
Quando falamos em vida na Terra, pensamos em seres complexos, multicelulares. Na verdade, a história 
é bem diferente. A transição de seres unicelulares para multicelulares foi  lenta e improvável.  Mesmo 
dentre os seres unicelulares, houve a transição dos procariotas aos eucariotas. Os procariotas, de alguma 
forma,  descobriram o mecanismo que foi  essencial  na transformação  da vida  e do  nosso  planeta:  a 
fotossíntese.

Aos poucos, os procariotas foram absorvendo o gás carbônico da atmosfera e fazendo com que 
ele  se transformasse em oxigênio.  Sendo um elemento químico  altamente reativo,  o oxigênio  é uma 
espécie  de  granola  geoquímica,  energia  para  promover  reações  cada  vez  mais  complexas.  Esse 
enriquecimento energético da atmosfera foi a grande virada na história do nosso planeta.

Com  mais  energia  disponível,  a  vida  foi  ficando  mais  complexa.  Os  eucariotas  surgiram 
provavelmente da aliança  simbiótica  de dois  ou mais  procariotas.  Por exemplo,  as  mitocôndrias,  que 
aparecem nas células do nosso corpo, devem ter sido procariotas que foram absorvidos ou comidos por 
outros.

Mas  a  fotossíntese  não  foi  importante  só  para  a  evolução  da  vida.  Transformou  as  rochas 
também. Ao reagir com o ferro, o carbono, o enxofre e o silício, o oxigênio criou uma espécie de Big Bang 
mineral, uma explosão na diversidade das rochas espalhadas pela Terra.

Se os seres unicelulares deram origem, ao mesmo tempo, tanto à complexidade da vida quanto à 
complexidade dos minerais, a hipótese de que a Terra, como um todo, é, de certa forma, uma criatura 
viva, ganha força. Vivos ou não vivos, nossa descendência é a mesma.
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ｷ AMBIENTE BRASIL

Príncipe Charles: homem levou a Terra 'ao limite' Em discurso na conferência da ONU, o herdeiro da coroa 
britânica advertiu os líderes mundiais  de que era necessário  um acordo "completo" sobre a mudança 
climática.

Schwarzenegger diz que conferência do clima vai preservar avanços de Kyoto Segundo o governador do 
estado  norte-americano  da  Califórnia,  as  Nações  Unidas  deveriam  convocar  uma  outra  conferência 
somente para discutir as ações regionais de combate ao aquecimento global. 

Cisco e Nasa lançam parceria para monitoramento climático O objetivo do Planetary Skin Institute é 
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ajudar as instituições públicas, privadas, acadêmicas e governamentais a compartilhar suas informações, 
como por exemplo através de fontes on-line.

Japão vai oferecer US$ 10 bilhões para ajuda climática, diz jornal A promessa de US$ 10 bilhões para três 
anos inclui passos para proteger a biodiversidade e "está mais que previamente anunciada", diz o jornal 
"Tokyo  Shimbun".

Maioria de detidos em "prisão climática" é libertada; grupo denuncia policiais Pelo menos 12 dos detidos 
ficarão  à  disposição  da Justiça,  acusados de  agressão  à  Polícia,  vandalismo e  perturbação  da ordem 
pública.

Minc  defende  repasse  de  recursos  de  fundo  ambiental  para  países  pobres Segundo  o  ministro,  que 
participa da COP-15, em Copenhague, na Dinamarca, os eventuais recursos poderão ser direcionados para 
projetos de adaptação aos efeitos da mudança do clima.

Dinamarca promete a Brasil que não haverá novos textos para acordo climático A presidente da cúpula, 
Connie Hedegaard, assegurou à ministra Dilma Rousseff que não haverá outros textos sobre a mesa além 
dos procedentes dos dois grupos estabelecidos no processo negociador, o do Protocolo de Kyoto e o da 
Convenção Climática da ONU.

ONU pede que líderes evitem fracasso da COP-15 "Devemos ir para frente das fronteiras e buscar uma 
solução global para um compromisso global", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

Negociação está lenta demais na COP 15, diz representante da ONU Yvo de Boer diz que ainda existe 
'quantidade enorme de trabalho' em Copenhague.

ONU vai reduzir emissões, contra o aquecimento global A ONU produz anualmente um volume de dióxido 
de carbono estimado em 1,7 milhão de toneladas.

Conferência de Copenhague bate recorde de emissões de gás-estufa Delegados, jornalistas, ativistas e 
observadores  de  quase  200  países  estão  reunidos  até  18  de  dezembro  em  Copenhague,  e  seu 
deslocamento e trabalho vão gerar cerca de 46,2 mil toneladas de dióxido de carbono.

China diz que proposta de redução de emissões é inegociável País asiático propôs cortar as emissões de 
CO2 entre 40% e 45% até 2020 frente aos níveis de 2005.

Com meta tímida, EUA rejeitam ampliar corte de CO2 e defendem proposta O governo de Barack Obama 
havia oferecido corte nas emissões de 17% até 2020, frente aos níveis de 2005, o que significa uma 
redução de 3% em relação a 1990.

Bolsa terá índice para medir emissões de gases de efeito estufa das empresas Com o novo índice, o 
BNDES e a BM&F Bovespa estão querendo incentivar as empresas negociadas em Bolsa de Valores a 
reduzir os seus níveis de emissão de gases causadores do efeito estufa. 

Polvo surpreende ao usar casca de coco como esconderijo A equipe de cientistas autralianos filmou um 
polvo "agarrando" metades de cascas de coco debaixo d'água e levando-as para outro lugar para usá-las 
depois como abrigo.

Ataques  de  tigres  aumentam entre  Índia  e  Bangladesh Mudança climática  está  fazendo  com que os 
temidos tigres-de-bengala das Sunderbans cheguem mais perto de vilarejos na Ásia.

No  rastro  dos  tubarões Utilizando  fragmentos  de  DNA,  estudo  com participação  brasileira  conseguiu 
mapear  a  estrutura  genética  do  tubarão-martelo  -  espécie  ameaçada  pela  pesca  predatória  -  e 
determinar, pela primeira vez, a origem geográfica de barbatanas comercializadas.

Decreto  simplifica  regularização  de  reservas  em todos  os biomas O Programa Mais  Ambiente,  assim 
chamado o Decreto 7029/09, determina a regularização de reservas ambientais em imóveis rurais em 
todos os biomas brasileiros, com os mesmos percentuais já previstos pelo Código Florestal.

Divisão dos royalties do pré-sal tumultua votação na Câmara O desentendimento começou logo no inicio 
da ordem do dia (período destinado às votações), quando o deputado Eduardo Cunha apresentou um 
requerimento para que a emenda fosse considerada inválida por não conter o mínimo de 103 assinaturas 
de apoiamento exigidas pelo Regimento Interno.

Estudo indica que ilhas do Havaí provêm de ascensão de materiais vulcânicos Teoria preponderante para a 
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origem das Ilhas Havaianas é que os vulcões que as formaram são resultado de uma pluma mantélica.

Aumento de verbas dá resultado contra malária, diz agência de saúde da ONU No entanto, prevenção e 
tratamento ainda têm de melhorar. Cerca de 40% da população mundial está sob o risco da doença.

Mal  de  Parkinson danifica  cérebro  antes  dos  sintomas,  alertam especialistas Atualmente,  a  doença é 
diagnosticada  quando  o  cérebro  já  perdeu  entre  60% e  70% de  dopamina.  Por  isso,  o  grupo  de 
especialistas iniciou um projeto multidisciplinar para estudar o cérebro do ponto de vista bioquímico e 
anatômico.

Itália registra terremoto de 4,2 graus Tremor no Valle del Tevere, perto da cidade de Perugia, não deixou 
vítimas ou danos materiais.

NASA fabrica fibras de um dos materiais mais duros do mundo Pesquisadores criaram fios de um material 
virtualmente tão duro quanto o diamante, que poderão ser tecidos em qualquer formato e com total 
flexibilidade.

Fractais permitem visualização de cenários futuros do clima Cientistas brasileiros estão utilizando a teoria 
dos fractais - conhecida pelas belíssimas figuras de geometria não-Euclidiana que gera - para visualizar 
terabytes de dados meteorológicos.

Estação orbital terá relógio atômico para provar teoria da relatividade Relógio fará parte do Conjunto de 
Relógios Atômicos Espaciais. Rede será lançada no segundo semestre de 2013.

EUA retiram de circulação 800 mil doses de vacina contra nova gripe Imunizantes perderam entre 10% e 
12% da eficácia após aprovação. Doença infectou cerca de 50 milhões de pessoas e matou 10 mil no país.

Até a primeira semana deste mês, Paraná teve mais de 45 mil casos de gripe suína O último boletim 
epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, que traz novos números da doença, mostra 
que até agora, devido às complicações, 286 pessoas morreram.

Ambientalista francês de 72 anos é espancado e morto no Pará Francês era especializado no estudo de 
borboletas da região. Segundo o filho Jacques Jauffret, que também é biólogo, ele e seu pai vinham 
sofrendo ameaças de morte há mais de um ano, por conta de suas tentativas de evitar o desmatamento e 
a degradação ambiental na área.

Em  semana  decisiva,  COP  15  sofre  com  superlotação Segundo  organização,  são  45  mil  pessoas 
credenciadas. Centro de eventos, no entanto, só pode receber um terço desse total.

Obama pode destravar negociações sobre o clima, diz secretária de organização internacional Segundo a 
secretaria  da  organização  Governos  Locais  pela  Sustentabilidade,  Laura  Valente,  os  negociadores 
americanos presentes na reunião “são muitos duros” e ainda não apresentaram propostas capazes de 
agradar aos representantes dos países em desenvolvimento.

Brasil  encabeça  ranking  de  combate  à  mudança  climática Pela  primeira  vez  desde  que  o  indicador 
começou a ser medido pela ONG Germanwatch e a rede Climate Action Network, um país emergente 
ocupou a liderança no ranking, passando para trás países desenvolvidos como a Suécia, a Alemanha e a 
Noruega.

US$ 1 bi para fundo climático ‘não faz nem cosquinha’, diz Dilma Ex-ministra Marina Silva afirmou que 
país deveria contribuir com fundo. Para Dilma, país precisa adotar 'medidas reais e comprometidas'.

Mudança climática faz procura por "Nemo" mais difícil, diz relatório Olfato do peixe-palhaço, usado para 
encontrar caminho para o hospedeiro, é prejudicado pelo aquecimento global, diz relatório.

Lula antecipa ida a Copenhague e viaja nesta terça-feira Inicialmente, o presidente tinha previsto chegar a 
Copenhague entre os dias 17 e 18 para participar da conferência de presidentes que encerrará a COP15.

Fracasso  das  reuniões  suspende  negociação  da  cúpula  do  clima O  bloco  africano  abandonou  as 
negociações após denunciar que os países industrializados estão tentando "matar" o Protocolo de Kyoto ao 
tentar carimbar um acordo mais amplo que inclua compromissos vinculativos de redução de emissões 
poluentes às nações emergentes.

Ministro apresenta na COP-15 ações do governo para reduzir emissões de CO2 Carlos Minc destacou, em 
Copenhague, a queda da taxa anual do desmatamento registrada nos últimos 21 anos, resultado de ações 
de comando e controle das operações do Ibama e do mutirão Arco Verde.
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Marina e Serra defendem contribuição do Brasil para fundo global de mudanças climáticas A ideia original 
era que o fundo fosse mantido com dinheiro dos países desenvolvidos, que historicamente emitiram mais 
gases de efeito estufa, mas a inclusão dos países emergentes entre os financiadores entrou na mesa de 
discussão na COP-15.

Balão mostra o tamanho de uma tonelada de CO2 na atmosfera Ele está montado perto da sede da COP 
15. Um brasileiro emite, em média, dois destes por ano.

Governo do Brasil ainda não tem plano para cortar emissões Segundo a ministra Dilma Rousseff (Casa 
Civil) não há nem uma estimativa de custo para as medidas propostas, que incluem redução do desmate, 
recuperação de pastos e investimento em eficiência energética, por exemplo.

Estudo que aponta pecuária como responsável por 50% das emissões brasileiras é contestado Na última 
semana, estudo mostrou que a pecuária emite aproximadamente 1.000 milhões de toneladas de gases de 
efeito estufa por ano, ante uma produção total no país de 2 mil a 2,2 mil Mton anuais.

Brasileiros  pesquisam  na  Antártida  'mutações'  causadas  pelo  aquecimento Alta  de  temperatura  na 
Península Antártica é 3,75 vezes maior que a média. Impacto ecológico da própria base brasileira também 
é objeto de estudo.

Combate ao desmatamento é chave na luta climática da América Latina "Se não ganharmos o combate 
contra o desmatamento, não ganharemos a luta contra o aquecimento global",  afirmou o colombiano 
Martín von Hildebrand, especialista em povos indígenas amazônicos.

EUA anunciam plano de US$ 350 mi para energia limpa em países pobres Batizado de "Climate Redi", a 
iniciativa permitirá acelerar o desenvolvimento de energias renováveis e das tecnologias que melhorem a 
eficiência energética nesses países.

Em Copenhague, Equador quer fundo para preservar petróleo Chamada de "uma grande ideia de um 
pequeno país", a ousada Iniciativa Yasuní-ITT propõe que países ricos doem US$ 7 bilhões para um fundo 
internacional em nome do Equador em troca da garantia de que nunca explorará o bloco petrolífero ITT.

Leilão de energia eólica vai aumentar potência do setor elétrico e gerar R$ 9,4 bi de investimentos O 
resultado do leilão vai aumentar a participação na matriz elétrica brasileira de uma nova fonte de energia 
renovável,  que  não  emite  gás  carbônico  e  é  abundante  no  país.        

Investir em tecnologias limpas é lucrativo, diz WWF A construção de uma indústria forte em tecnologias 
limpas pode transformar um país em liderança mundial.

2009 foi  o  ano  com menos  desastres  naturais  da  década,  diz  ONU Onze  milhões  de  pessoas  foram 
afetadas por enchentes em 2009, número bem inferior aos 45 milhões de 2008.

Plantas do cerrado vieram de todo o Brasil,  registra DNA Justamente por ter se formado pegando um 
pouco de cada lugar distante, o cerrado possui um biodiversidade tão grande.

Pelo clima, ONG coloca Obama, Merkel e Hatoyama no universo "Matrix" Com referência aos três políticos, 
a ONG Avaaz recebeu nesta segunda-feira (14) os presentes na reunião em Copenhague com o lema 
"Esta é a semana. Assuma seu destino. Salve o futuro".

Seca causa falta de água potável na Ilha de Marajó, no Pará Situação atinge 16 municípios na foz do Rio 
Amazonas. Rios e vegetação secos já causam morte de gado.

SP tem primeiro peixe-boi a ser exibido em aquário no mundo Apesar das medidas generosas, 113 kg e 
2,05 m, o macho de nove anos é dócil e extremamente curioso.

Governo quer tirar dos Estados o controle das reservas de água No centro da disputa estão a cobrança 
pelo uso da água e o domínio sobre o aquífero Guarani, uma das maiores reservas do mundo. Proposta no 
Congresso torna a União responsável  por  arrecadar  recursos com uso da água sob o solo;  custo ao 
consumidor pode subir.

Ministra interina do MMA prevê agenda ambiental cheia em 2010 "A temática ambiental já não é mais 
exclusividade de ambientalistas e ocupa cada vez mais a agenda econômica mundial", avaliou ministra 
interina Izabella Teixeira.
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Programa  Gestar  será  ampliado  no  próximo  ano O  Gestar  é  executado  em  parceria  com  a  FAO 
(Organização  das Nações  Unidas  para  a  Agricultura  e Alimentação) e  tem foco no fortalecimento  de 
organizações sociais, para que comunidades rurais gerenciem produção com conservação ambiental.

Áreas  urbanas  produzem quase  um quilo  de  lixo  por  habitante/dia Segundo  pesquisa  da  Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental, a coleta seletiva recolhe de 4,7 a 6,0 kg por habitante urbano por 
ano, sendo mais efetiva nos municípios de maior porte.

Regiões do país têm diferentes tipos de câncer, de acordo com dados do Inca Pesquisa mostra que hábitos 
podem levar a diferentes tipos de câncer. Médicos aconselham como o brasileiro pode prevenir a doença.

Quatro planetas são descobertos Com o uso conjunto de telescópio na Austrália e no Havaí, astrônomos 
identificam quatro planetas em órbita de estrelas parecidas com o Sol.

Nasa lança com sucesso satélite explorador infravermelho O foguete Delta 2, que lançou o satélite, passou 
pelo oceano Pacífico e depositou o Wise em órbita polar a 525 quilômetros acima da Terra, com o objetivo 
de entrar em órbita e mapear o céu com raios infravermelhos.

Número de casos de dengue aumenta 320% em Mato Grosso Vírus tipo dois, que causa hemorragia, 
voltou a circular no estado. Exército ajuda agentes de saúde a eliminar focos do mosquito transmissor.

EXCLUSIVO:  Especialistas  destacam  falta  de  preparo  e  fragilidade  no  atendimento  e  prevenção  de 
catástrofes naturais Na última semana os meios de comunicação destacaram os efeitos das enchentes em 
São Paulo e os estragos que elas causaram. 

Dilma  disse  que países  emergentes  podem contribuir  para  fundo  de  combate  ao  aquecimento  global 
Segundo Dilma, mais importante do que discutir a participação dos emergentes no fundo é saber se os 
países ricos estão dispostos a adotar metas mais ousadas do que as anunciadas até agora.

Aneel realiza primeiro leilão de energia eólica do país Está é a primeira vez que o Brasil promove um leilão 
de reserva para negociação exclusiva de energia elétrica gerada por ventos. 

Líder comunitário reivindica escola diferenciada em comunidade caiçara Na comunidade, onde vivem cerca 
de 80 famílias, só funciona uma escola de 1ª série. 

Comissão  municipal  acompanha  compensações  ambientais  na  construção  de  Angra  3 A  comissão  é 
integrada por cinco vereadores e será instalada na próxima terça-feira (15). 

Polícia  faz  cerco  a  manifestantes  na  Conferência  da  ONU  sobre  Mudanças  Climáticas A  polícia  de 
Copenhague ainda não informou o motivo pelo qual os manifestantes foram detidos neste domingo.

Conferência  define  diretrizes  para  políticas  públicas  de  desenvolvimento  sustentável Divididos  em 12 
grupos, os participantes inicialmente escolheram oito prioridades em cada área com base nas deliberações 
de encontros promovidos nos municípios e nos estados. 

Exploradora de árvores se oferece para salvar floresta na Indonésia Empresa espera receber créditos de 
carbono para isso. Ambientalistas são contrários ao projeto.

Polícia prende 400 pessoas durante manifestação em Copenhague De acordo com a polícia dinamarquesa, 
os detidos são integrantes dos Black Blocks, grupos do Norte da Europa considerados violentos pelas 
autoridades do continente.

Pecuária  é  responsável  por  metade  dos  gases  estufa  no  Brasil,  mostra  pesquisa Os  pesquisadores 
ressaltam que a concentração das emissões brasileiras em um único setor pode representar um fator 
positivo.

Países ricos criticam texto de acordo sobre clima, mas não interrompem negociações Segundo o rascunho, 
que está em negociação,  os  países em desenvolvimento “devem” adotar  medidas  de mitigação,  mas 
“poderão” ser submetidos à meta de frear as emissões até 2020.

Comunidades de florestas são vitais para luta climática as absorvem grandes quantidades das emissões de 
gases-estufa . Pagar para que os países conserevem as florestas é fundamental.

Produtos e serviços relacionados a energia eólica terão isenção de impostos A decisão deve sair no Diário 
Oficial da União, um dia após o leilão, na próxima terça-feira (15). 
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Designer usa material reciclado para criar  fantasias em MG Ele reutiliza bomba de gasolina, perna de 
cadeira e outros objetos. Xodó é roupa de alienígena, que demorou sete meses para ser feita.

Seca  atinge  mais  de  500  municípios  no  país Não  chove  há  quatro  meses  em alguns  municípios  de 
Roraima. Estiagem prolongada mudou a paisagem.

Presidente de Cuba diz que Copenhague fracassou Declaração foi feita durante a abertura da cúpula da 
Alternativa Bolivariana para os Povos da América (Alba).

Minimanifestação em SP tenta chamar atenção para as questões climáticas Grupo de quatro estudantes da 
ESPM carrega faixa na Avenida Paulista. Ideia era aderir aos movimentos paralelos à conferência da ONU.

Ministros fazem reunião em Copenhague para negociações políticas do clima Impasse entre ricos e pobres 
é principal obstáculo na COP 15. Dilma Roussef diz que Brasil não assumirá compromisso vinculante.

Europeus querem dinheiro do Brasil em fundo para clima Para UE, países emergentes têm de doar, e 
prioridade de uso dos recursos é ajudar adaptação de nações mais pobres. Financiamento é principal 
entrave em negociação de um acordo para combater a mudança climática; ONU pede US$ 150 bilhões ao 
ano.

Brasil apresenta pesquisa que culpa pecuária pelo efeito estufa Os pesquisadores brasileiros concluíram 
que das 2,2 gigatoneladas de equivalente do dióxido de carbono emitidas oficialmente pelo Brasil  em 
2005, aproximadamente 1.055 gigatoneladas correspondem à pecuária.

Protocolo de Kyoto não é suficiente na luta contra mudança climática, diz UE Segundo o ministro do Meio 
Ambiente sueco, Andreas Carlgren, se o único mecanismo obrigatório ao término da conferência continue 
sendo o texto de Kyoto, "não será possivel alcançar um acordo" que permita lutar de forma eficaz contra a 
mudança climática.

Após temporais no sábado, sol predomina na região Sul na segunda-feira No Nordeste, dia também deve 
ser de sol com poucas nuvens. Tempo continua fechado e pode chover na maior parte da região SE.

Polícia evitou que Copenhague acabasse "em chamas", diz Dinamarca Em menos de 24 horas, a Polícia 
dinamarquesa deteve  mais  de  1.300 pessoas  em quase  todos  os  casos  recorrendo  a  uma detenção 
preventiva administrativa permitida após uma recente reforma legal.

Polícia  detém  200  militantes  durante  a  conferência  do  clima  em Copenhague Eles  marchavam  sem 
autorização para o porto da capital. Na véspera, mais de 900 ativistas foram parar na cadeia.

Cinco baleias morrem após encalhar em praia na Itália Animais foram encontradas na costa de Puglia na 
quinta-feira (10). Especialistas dizem que fenômeno é raro no Mediterrâneo.

Revoada de pássaros assusta moradores na Califórnia/EUA Estorninhos europeus escureceram os céus na 
sexta-feira (11). Cerca de 500 mil aves participaram das evoluções, disse especialista.Britânicos assistem 
chuva de meteoros Fenômeno anual foi beneficiado pela proximidade da Lua Nova.

Mais quente e seco Estudo do Inpe e do Met Office, do Reino Unido, aponta impactos do aquecimento global e do desmatamento 
na Amazônia sobre o clima brasileiro.

Ministros do Meio Ambiente chegam neste sábado à cúpula em Copenhague Estes negociadores deverão preparar o 
caminho para que os 110 chefes de Estado e de Governo coloquem a base para encaminhar as negociações rumo a um documento 
juridicamente vinculativo sobre as emissões.

Urso de gelo em Londres lembra consequências da mudança climática A previsão é que, em aproximadamente dez 
dias, o urso polar tenha derretido completamente, deixando para trás apenas água e o esqueleto em bronze.

Japão ameaça largar meta de gás-estufa se não houver acordo com EUA e China Países desenvolvidos e em 
desenvolvimento permanecem profundamente divididos em relação aos cortes nas emissões e os detalhes legais em conversações para 
acordar o esboço de um pacto que estenda ou substitua o Protocolo de Kyoto existente.

G77 considera "insignificante" anúncio da UE sobre financiamento A União Europeia propêos conceder ajuda de US$ 
10 bilhões, nos próximos três anos, para que as nações mais pobres enfrentem a mudança climática.

Empresas lutam para influenciar negociações de Copenhague Os executivos admitiram que o lobby das empresas está 
dividido em relação a medidas que poderiam prejudicar alguns setores, como a indústria de cimento, que usa muita energia, e as 
empresas de geração elétrica.
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EUA querem exigências a emergentes em projeto de acordo de Copenhague Para os EUA, o projeto de acordo 
contra o aquecimento climático apresentado nesta sexta-feira (11) não exige esforços suficientes aos grandes países em 
desenvolvimento.

Minuta de acordo aproxima posições na cúpula em Copenhague O documento, entregue às delegações dos 192 países 
que participam da cúpula nesta sexta-feira (11), prevê reduzir as emissões de dióxido de carbono em até 95% em 2050, e limitar o 
aumento da temperatura entre 1,5ºC e 2ºC.

França e Reino Unido anunciam ajuda climática de US$ 2,4 bi a países pobres O presidente francês, Nicolas 
Sarkozy, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, lançaram também uma chamada a favor de um compromisso europeu 
de redução de 30% nas emissões de gases do efeito estufa.

Tesouro perderá R$ 10 bi com anistia a desmatador Meio Ambiente diz que medida não estava prevista em acordo com 
Agricultura. Decisão foi incluída em programa que também adia punição a produtor rural com desmate ilegal; "Vou pedir para mudar" 
diz Minc.

Polícia detém 67 pessoas em protestos pelo clima em Copenhague Os ativistas percorreram o centro da capital 
dinamarquesa gritando palavras de ordem e colando cartazes contra diferentes empresas, mas a forte presença policial impediu que os 
protestos passassem para maiores conflitos.

Decreto suspende multas a quem desmatou ilegalmente Governo cria programa para recuperar floresta dentro de 
terrenos rurais. Quem aderir ao projeto não precisa pagar multa por desmatamento.

Dinamarca aposta na energia dos ventos para ter eletricidade de baixo carbono A indústria de energia eólica 
dinamarquesa inclui mais de 200 empresas e defende sua tecnologia como a forma mais rápida de instalar geradores com baixa 
emissão de carbono para a atmosfera.

Site monitora planos de combate aos efeitos do clima O site online, que é atualizado à medida que novas propostas são 
feitas durante a conferência de Copenhague, compara e consolida todas as promessas nacionais feitas até agora.

Florestas em código Christopher Dick, da Universidade de Michigan, explica como a técnica de DNA barcoding pode ajudar na 
descoberta de espécies vegetais nas florestas tropicais.

Acordo prevê repasse de R$ 20 milhões anuais por uso da água ao Fundo de Recursos Hídricos do Rio 
Acordo entre a      Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente prevê a cobrança pelo   
uso da água no estado. 

Japão: empresas ganham com moda ecológica Orgulhoso de ser um dos países onde o rendimento energético já é o mais 
elevado, o Japão recebeu esta semana o 11º Salão "Eco Products", gigantesca vitrine da ecologia aplicada à indústria.

Nasa coloca satélite explorador infravermelho em órbita na segunda-feira Circundando a Terra numa órbita polar a 
cerca de 480 quilômetros de altitude, o satélite, equipado com um telescópio de 16 polegadas e detectores infravermelhos, irá 
fotografar todo o céu a cada seis meses.

Dinossauros surgiram na América do Sul Antecessor do tiranossauro, descoberto nos Estados Unidos, indica que 
dinossauros surgiram onde hoje está o continente sul-americano e dali se divergiram e se espalharam pelo mundo.

Quarentena de infectados na China revela detalhes da nova gripe Período médio de incubação do vírus foi de dois 
dias. Isolamento permitiu aos médicos acompanhar evolução da infecção. 

Primeiro esboço para um acordo climático
O mundo deveria reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 50% até 2050, diz o documento do 
grupo de trabalho da ONU 

Metas do Japão estão condicionadas
Se o Protocolo de Quioto for prorrogado sem estabelecimento de metas de redução de emissões para os 
Estados Unidos e China, o Japão ameaça desistir de sua promessa de reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa. 

Yvo de Boer: O Protocolo de Quioto deve sobreviver
O futuro do Protocolo de é o maior na conferência de mudanças climáticas em Copenhague. O líder do 
clima da ONU, Yvo de Boer, não tem dúvidas de que ele deve sobreviver. 

UE se compromete com 5,4 bilhões de euro para o fundo climático à curto prazo
Nações européias pressionaram seus vizinhos do bloco leste para ajudarem-nas na criação de um fundo 
multibilionário para os países pobres mais atingidos pelo aquecimento global. 
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O líder de negociações do G-77 deixou a reunião com raiva
O negociador líder de 130 países em desenvolvimento acredita que a conferência da ONU sobre mudanças 
climáticas será provavelmente arruinada pela má intenção de algumas pessoas. 

Proposta: 25 bilhões de dólares para salvar as florestas tropicais
Uma política global para preservar florestas e limitar as emissões de dióxido de carbono será 
provavelmente apresentada em um pedido de contribuição financeira, durante esta semana na 
Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Copenhague. 

Países da UE se comprometem com 3,6 bilhões de dólares para o Fundo das mudanças climáticas
Líderes da União Européia dizem que concordaram em se comprometer com a doação de 2,4 bilhões de 
euros (3,6 bilhões de dólares) por ano, até 2012, para ajudar os países pobres no combate ao 
aquecimento global. Os líderes também concordaram em reduzir suas emissões em 30% abaixo dos níveis 
de 1990. 

Estudo: pico antes de 2020
Limitar o aquecimento global a dois graus Celsius ainda é possível, mas não por muito tempo, mostra um 
novo estudo. 

Duelo em rascunhos
Em novembro, durante uma reunião a portas fechadas em Pequim, entre China, Índia, África do Sul e 
Brasil, as quatro principais economias emergentes concluíram um projecto de 11 páginas – o “Acordo de 
Copenhague”. Ele requer uma “alteração” obrigatória para o Protocolo de Quioto e convida os países ricos 
a reduzir suas emissões de carbono [...] 

Obama: A mudança climática é uma questão de segurança
Dar o Nobel da Paz para o presidente dos Estados Unidos Barack Obama “por seus esforços 
extraordinários para reforçar a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”, tem sido visto 
como um meio de impulsionar as negociações internacionais sobre o clima. 

Medvedev participará da Conferência
O presidente russo, Dmitry Medvedev, irá participar da conferência climática da ONU em Copenhague, o 
Kremlin anunciou quinta-feira. Medvedev irá juntar-se a cúpula dos cerca de 110 chefes de Estado e de 
Governo em 17-18 dezembro. 

Brasil utiliza recursos do petróleo no combate às mudanças climáticas
Mitigar e adaptar as mudanças do clima com recursos provenientes da atividade petroleira. É o que está 
previsto na Lei 12.014/2009 que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, sancionada nesta quarta-
feira, 09/12, pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. 

China pode duplicar suas emissões
O aumento das emissões chinesas de gases do efeito estufa podem ser três ou quatro vezes maior em 
2020 do que a soma dos cortes prometidos pelos Estados Unidos e da União Européia, dizem 
especialistas. 

Em entrevista, ministro das Relações Exteriores diz que é preciso exigir comprometimento dos países ricos
Ao comentar as negociações da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), 
o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim (foto), afirmou hoje (10) que os países ricos estão 
tentando “pegar carona” na proposta apresentada pelos Estados Unidos de reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa em 17% até 2020. 

Nações exigem metas mais duras
A meta de dois graus dividiu os membros da ONU. De acordo com a Aliança dos Pequenos Estados 
Insulares, mais de uma centena de países buscam um limites para o aumento da temperatura global em 
1,5 graus Celsius. 

Convite ao presidente Obama
O Grupo dos 77, que representa a maioria dos países em desenvolvimento do mundo, incita os EUA a 
aderir ao Protocolo de Quioto e comprometer-se com as reduções de emissões comparáveis aos de outras 
nações industrializadas. 

China: Esquema de Crédito de Carbono é obscuro
Pequim dá sinais de frustração após órgão da ONU bloquear apoio internacional para 10 parques eólicos 
chineses. 

Cientistas Britânicos endossam ciência climática
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Lutando contra os céticos do clima, mais de 1.700 cientistas na Grã-Bretanha assinaram uma declaração 
defendendo a evidência de que as mudanças climáticas estão sendo causadas por seres humanos, disse 
quinta-feira, o escritório meteorológico britânico. 

Suécia promete 800 milhões de euros para o fundo de mudanças climáticas
Suécia diz que dará 800 milhões de euros (1.2 bilhões de dólares) para ajudar países em desenvolvimento 
a combater as mudanças climáticas. 

Hora de testar a generosidade da EU
Um valor para a contribuição da União Européia para os fundos de adaptação das mudanças climáticas a 
curto prazo, é esperado da reunião de dois dias em Bruxelas. 

Lacuna financeira pode ‘arruinar’ debates climáticos
O bilionário americano, George Soros, diz que o amplo desentendimento sobre o financiamento dos países 
pobres para as mudanças climáticas “pode arruinar” a Conferência do Clima de Copenhague. 

Base: Últimos 30 anos de combustíveis fósseis
O uso de combustíveis fósseis deve parar completamente dentro dos próximos 30 anos, e as emissões de 
dióxido de carbono devem descer a não mais de uma tonelada por habitante em cada país até 2025. 

Republicanos buscam minar Obama na COP15
Como o presidente dos Estados Unidos Barack Obama se une a negociações de alto nível da conferência 
da ONU sobre mudanças climáticas na próxima semana, a sua oposição interna tentará fazer ouvir a sua 
voz em Copenhague. 

Manifestantes criticam resistência do governo polonês a acordo climático
Um ativista da ONG ambientalista Greenpeace, com máscara retratando o primeiro-ministro polonês 
Donald Tusk (à direita) lança jato d’água com mangueira de bombeiro contra ativistas fantasiados de 
africanos. A performance integra o ato “Solidariedade Climática Agora”, realizado nesta quarta-feira (9) 
em Varsóvia. 

Minc diz que Brasil mantém metas para COP 15, mas vai exigir financiamento
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse nesta terça-feira (8) que o Brasil vai manter a meta já 
anunciada de redução de emissão de CO2 nas negociações que ocorrerão na Conferência da ONU sobre 
Mudanças Climáticas (COP 15), em Copenhague (Dinamarca), mas exigirá que os países desenvolvidos 
mantenham linhas de financiamento para as nações [...] 

Brasil leva etanol à COP 15 como opção de combustível sustentável
Representantes do Brasil aproveitam a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 15) para 
tentar firmar o álcool como uma alternativa de combustível renovável para o mundo. 

EUA rebate China
Ao desembarcar em Copenhague, o enviado americano para as Mudanças Climáticas Todd Stern responde 
as declarações do principal negociador Chinês. 

Brasil anuncia, durante a COP 15, primeiros projetos do Fundo Amazônia
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou os primeiros cinco projetos que 
receberão recursos do Fundo Amazônia. O anúncio dos contemplados ocorreu em evento paralelo durante 
a Conferência do Clima, em Copenhague, nesta quarta-feira, 09/12. 

Pesquisas brasileiras são destaque na COP 15
O Brasil possui grande potencial para ser líder mundial em agricultura tropical, e por isso está investindo 
cada vez mais em pesquisa científica. No contexto das mudanças climáticas, há grande esforço em 
diferentes áreas para avaliar os impactos e estudar formas de adaptação do setor. 

Definido anfitrião da COP17
África do Sul concordou em sediar a 17ª conferência do clima das Nações Unidas

Países em desenvolvimento divididos
Pequenos estados insulares e nações pobres da África nesta quarta-feira, queriam da conferência do 
clima, um acordo juridicamente vinculativo mais rígido do que o Protocolo de Quioto. Os países em 
desenvolvimento mais ricos se opuseram à proposta. 

Instituto Dinamarquês: Não esqueça de garantir os direitos humanos
Referências imprecisas e inadequadas aos direitos humanos durante as negociações de clima poderia 
afetar as pessoas mais pobres, adverte o Instituto Dinamarquês de Direitos Humanos. 
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EPA: EUA regulamentará CO2 em comum acordo
Os Estados Unidos pela primeira vez esboçou esforço conjunto para reduzir os gases do efeito estufa, que 
envolve a administração do presidente Barack Obama e o Congresso, afim de reduzir as emissões de 
GEEs. 

07 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Enfim começa a Conferência do clima, líderes se reúnem na Dinamarca para 
discutir o futuro do planeta 

A COP 15 acontece até o dia 18, com discussões e importantes decisões. Líderes mundiais vão debater 
com objetivo de selar um acordo climático. 

11 / 12 / 2009 Decreto estabelece regularização ambiental de propriedades 

Decreto determina a todos os proprietários que demarquem suas reservas legais e áreas de proteção 
ambiental.

07 / 12 / 2009 Aquecimento climático pode ser maior que o previsto, diz estudo 

Segundo um estudo publicado na revista Nature Geoscience, a capacidade atual dos computadores não 
permitem levar em consideração todos os fatores a longo prazo, motivo pelo qual os cientistas se voltam 
para o passado da Terra para obter mais informações.

09 / 12 / 2009 Asteroide que matou dinossauros apenas "torrou" a Terra 

Primeiros escombros do asteroide que colidiu com a Terra protegeram-na dos outros que se sucederam, 
sugere novo estudo.

10 / 12 / 2009 Sarah Palin pede a Obama que "boicote" cúpula de Copenhague 

Para a ex-governadora do Alasca e ex-candidata à vice-presidência pelo partido republicano, Obama 
apoiará "as fraudulentas práticas científicas" em nome de um pacto que "não será um acordo para o povo 
americano".

11 / 12 / 2009 Luz misteriosa intriga noruegueses 

Testemunhas descreveram o fenômeno como um show de fogos de artifício, mas até agora não há 
explicação oficial para o que ocorreu.

11 / 12 / 2009 Metade das emissões de gases-estufa do Brasil vem da pecuária, diz estudo 

‘Pegada de carbono’ da carne bovina foi calculada pela 1ª vez. CO2 emitido por kg custa mais que a 
própria carne, comenta pesquisador.

08 / 12 / 2009 Aquecimento global já tem efeitos visíveis nos Estados Unidos 

Estudo sobre florestas culpa o aquecimento pela morte de árvores. Pinheiros morrem duas vezes mais 
rápido do que há 17 anos.

07 / 12 / 2009 Projeto de transformação de lixo em energia pode ser estendido a todo o país 

O projeto, da iniciativa privada, teve parte de tecnologia aprimorada pela UFRJ e trabalha com a 
incineração de lixo urbano, destruindo os gases causadores de efeito estufa na atmosfera, além de 
transformar em energia quase todos os resíduos sólidos recebidos.

07 / 12 / 2009 Minoria acadêmica rejeita consenso sobre mudança climática 

Segundo alguns pesquisadores, o aquecimento global ou não existe ou não é um problema.

09 / 12 / 2009 Produtor terá tempo para se adequar a prazo estabelecido para Código Florestal, diz 
Stephanes 

O ministro disse que um novo prazo para o cumprimento dos limites de preservação de florestas em 
propriedades rurais será anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em breve.

09 / 12 / 2009 Esboço de acordo climático revolta países em desenvolvimento, diz jornal 

Reportagem do ‘Guardian’ denuncia texto que tiraria poder da ONU. Nações ricas teriam limite maior de 
emissões per capita que as pobres.

11 / 12 / 2009 Só arroto de boi equivale a 69% dos gases-estufa por desmate no Cerrado 

Estudo pede investimento em tecnologia para baixar liberação de metano. Emissão da pecuária cai menos 
do que desmatamento entre 2003 e 2008.
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10 / 12 / 2009 Brasil e outros países vão apresentar carta alternativa em Copenhague 

O texto vem em resposta ao documento que circulou ontem na conferência, cuja redação das 13 páginas 
foi atribuída ao país anfitrião da Conferência, a Dinamarca.

09 / 12 / 2009 Ajuda contra mudanças climáticas tem de incluir Brasil, China e Índia, diz ONU 

Países industrializados são contrários e tentam excluir os três emergentes. Proposta de financiamento de 
curto prazo ganha força.

08 / 12 / 2009 Plástico já pode ser fabricado sem usar combustíveis fósseis 

Uma equipe de cientistas sul-coreanos conseguiu pela primeira vez fabricar os plásticos mais usados no 
dia a dia por meio da bioengenharia, eliminando a necessidade dos químicos à base de petróleo.

07 / 12 / 2009 Nano-agricultura: efeitos gigantescos sobre o crescimento das plantas 

Em um feito que lembra a lenda João e o Pé de Feijão, cientistas demonstraram que os nanotubos de 
carbono têm efeitos dramáticos sobre o desenvolvimento das plantas.

09 / 12 / 2009 Ibama concede licença para mais uma hidrelétrica na Amazônia 

A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no Rio Jari, na divisa entre o Pará e o Amapá, terá potência 
instalada de 300 megawatts.

08 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Exposição de fósseis da Antártica revela biodiversidade do continente há 
milhares de anos 

Equipe de pesquisadores trouxe do continente cerca de duas toneladas e meia de rochas, fósseis de 
plantas, animais vertebrados e invertebrados, de aproximadamente 70 a 80 milhões de anos.

08 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Desertificação é discutida em Natal (RN) – evento precede Encontro Nacional 
que será realizado em 2010 

Os eventos têm como objetivo selar um pacto o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, 
envolvendo os órgãos federais, estaduais e sociedade civil. 

08 / 12 / 2009 Apelidos para Copenhague simbolizam impasses entre nações ricas e pobres 

Alguns apostam que o melhor apelido para Copenhague é "Flopenhague" (de "flop", ou fiasco, em inglês). 
Outros preferem "Hopenhague" - de "hope", esperança.

07 / 12 / 2009 Câncer de pele: médica alerta sobre falso entendimento do uso do filtro solar 

Segundo a coordenadora de câncer de pele da Secretaria de Saúde do Ditrito Federal, Roula Kozak, a 
população deve evitar tanto a exposição prolongada ao sol quanto a exposição recorrente, feita diversas 
vezes, já que a ação do sol tem efeito cumulativo.

11 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Representantes do Brasil na COP 15 vão apresentar a Carta do Amazonas em 
Copenhague 

O documento reúne os resultados dos debates realizados entre lideranças políticas e técnicas sobre o 
desenvolvimento da Amazônia, as mudanças climáticas e a necessidade de transformações na matriz 
energética.

10 / 12 / 2009 Brasil deu a tônica da conferência de Copenhague, diz Lula 

Presidente Lula atribui dimensão e importância de Copenhague às metas ambiciosas apresentadas pelo 
Brasil no mês de novembro.

07 / 12 / 2009 Brasil terá 725 delegados na conferência de Copenhague 

Entre os portadores de crachá de delegado brasileiro, há quem defenda a definição de um teto para as 
emissões de gás carbônico no planeta e quem critique a recente definição de metas pelo governo 
brasileiro.

08 / 12 / 2009 ONU pede "bolo de Natal em três camadas" para definir sucesso em Copenhague 

Em primeiro lugar, será preciso pactuar a implementação de ações imediatas de mitigação, adaptação, 
financiamento e tecnologia; depois, garantir o financiamento a longo prazo e, por último, uma visão 
compartilhada sobre um futuro de baixas emissões de CO2 para todos.
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10 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: No clima da COP universidades promovem atividades com foco no meio 
ambiente 

O Survival Academy teve início nesta quarta-feira, 09, e acontece em várias cidades do mundo, 
paralelamente à Conferência.

07 / 12 / 2009 O derretimento das geleiras do Himalaia ameaça 1,3 bilhão de pessoas na Ásia 

O degelo no Himalaia, uma cadeia de 2.400 km de circunferência, causado pelo aquecimento global, 
atingirá profundamente Paquistão, Índia, China, Nepal e Butão, destruindo os nove maiores rios da Ásia.

07 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Rio de Janeiro terá acompanhamento em tempo real da qualidade do ar 

A nova estação vai permitir a medição dos níveis monóxido de carbono, partículas inaláveis, ozônio, 
dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos, segundo informações da SEA.

09 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Emissão de poluentes por motocicletas será monitorada em laboratório 
paranaense 

Os estudos vão contribuir para a fabricação de motores adequados, capazes de poluir menos. 

07 / 12 / 2009 Para brasileiros, aquecimento global não é o maior problema 

Os entrevistados da pesquisa do Datafolha apontaram a falta de cuidado com o lixo (com 60%) e com a 
água (45%) como os maiores culpados pela mudança climática. Só depois surgem carros (36%) e 
desperdício de energia (32%), que estão entre as principais causas do problema.

08 / 12 / 2009 EUA oferecerão US$ 10 bi como "parte justa" para combater aquecimento 

Esta quantia foi considerada "realista" por diferentes partes em negociação, mas várias organizações 
ambientalistas consideram insuficiente e afirmam que seriam necessários mais de US$ 100 bilhões.

10 / 12 / 2009 Aquecimento global teve aumento anual progressivo desde 1980 

O novo índice da mudança climática é baseado nas temperaturas do mundo, na extensão do gelo no Ártico 
no verão, na concentração de dióxido de carbono na atmosfera e no nível dos mares.

09 / 12 / 2009 Mudança climática forçará entre 25 milhões e 1 bilhão de pessoas a migrar 

Deslocamentos ocorreriam em um período de quatro décadas. 'Refugiados climáticos' vão pressionar 
cidades já superpovoadas.

11 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Voto popular decidiu o nome da nova onça-pintada do Parque Zoobotânico do 
Museu Emílio Goeldi 

O nome foi sugerido pela aluna do Clube do Pesquisador Mirim, Samantha Sales, lembrando a história da 
índia Luakã, que significa aquela que brilha.

07 / 12 / 2009 BR-319: Minc diz que exigências são 20 vezes mais rigorosas que as da BR-163 

Apesar de ressaltar que o governo está tomando as medidas para minimizar o impacto da obra, Minc 
afirmou ser pessoalmente contrário ao projeto.

09 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: Área ocupada por reflorestamentos é destacada durante Fórum da 
Agroindústria, no Rio de Janeiro 

O estudo “Estimativa da área ocupada por reflorestamento no Estado do Rio de Janeiro”, realizado pela 
Universidade Rural do Rio, à pedido da Firjan, apresenta dados sobre o potencial de crescimento da 
atividade.

10 / 12 / 2009 EXCLUSIVO: São Paulo promove campanha para estimular o plantio de árvores frutíferas 

Os produtos podem ser encontrados ou encomendados nas Casas de Agricultura. Ao todo são 594 em 
todo o município.

11 / 12 / 2009 Magnata é elogiado por ideia de financiamento sobre mudança climática 

George Soros propôs dedicar uma parte dos US$ 283 bi de verbas especiais do FMI para reduzir as 
emissões em países pobres.

11 / 12 / 2009 "Sem dinheiro, nenhum acordo", diz embaixador do Brasil na conferência de Copenhague 

"As cifras para o curto prazo são bem-vindas, mas são insuficientes: todos os países em desenvolvimento 
esperam compromissos até 2020", disse o embaixador extraordinário do Brasil para a mudança do clima, 
Sergio Serra.
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ｷ JORNAL DA CIÊNCIA

Edição 3913 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. Recife realizará reunião regional da SBPC em 2010
2. CNPq empossa novos conselheiros e discute a pesquisa na área da Defesa
3. Senado aprova a criação de universidade federal latino-americana
4. Conselho Superior da Capes aprova orçamento de R$ 2,6 bilhões para 2010
5.  Precisamos  salvar  as  florestas  tropicais  e  o  clima,  artigo  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  Susilo  B. 
Yudhoyono e Jens Stoltenberg
6. Brasil já admite contribuir com fundo verde global
7. Sem acordo, negociadores paralisam cúpula do clima
8. EUA vão ajudar a mobilizar US$100 bi até 2020 na luta pelo clima
9. Brasil tenta mudar texto de floresta
10. País terá US$ 166 bi para mitigação
11. Energia renovável continua a ser um artigo de luxo no mundo
12. Fraude e falsidade, artigo de José Carlos de Almeida Azevedo
13. CTBE fecha parceria para desenvolver enzimas úteis à tecnologia de etanol celulósico
14. Agenda de convergência de ações orientará políticas publicas em CT&I
15. Fiep e ABDI firmam parceria para acelerar
16. Finep anuncia vencedores do Prêmio Inovar 2009
17. CNPq e Insa ampliam os recursos do Edital Universal 2009
18. A regulação do uso de animais na pesquisa nos EUA, artigo de Carlos José Saldanha Machado e Ana 
Tereza Pinto Filipecki
19. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP faz aniversário
20. Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massa homenageia pioneiros na área
21. Cimento com sisal
22. "Ciência Hoje": O ruído do universo: a radiação cósmica de fundo
23. "Ciência Hoje On-line": Será apenas marketing?, coluna de Jean Rémy Guimarães
24. Ford anuncia os vencedores do 14º Prêmio Ford de Conservação Ambiental
25. Prêmio de pesquisa em segurança alimentar
26. Edital do CNPq seleciona bolsistas de pós-graduação em microeletrônica
27. Doutorado em Materiais da Universidade Federal de Alagoas (Ufal)
28. Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Piauí (UFPI)
29. Unesp seleciona docentes em diferentes áreas

Edição 3912 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. SBPC-DF promove nesta quarta-feira debate sobre tema ambiental
2. Aberto o prazo para indicações ao Prêmio CBPF de Física - 2010
3. Clima: Brasil aceita prestar conta de ações
4. Clima: País pode ter metas maiores, diz Minc
5. Clima: "Brasil pode fazer mais. Seria bem-vindo", diz Ban Ki-moon
6. Clima: Proposta de fundo ganha força
7. Clima: "Concessão" vira palavra de ordem
8. Clima: Bloco BIC negocia unido, mas tem interesses diferentes
9. A China na conferência de Copenhague, artigo de Qiu Xiaoqi
10. Economia verde, artigo de José Serra
11. Lições de Copenhague, artigo de Marcel Bursztyn
12. Paulo Artaxo, do Instituto de Física da USP, esclarece notícia sobre emissões provenientes da pecuária
13. Projeto Panamazônia aponta limites entre cerrado e floresta no Mato Grosso
14. Participação de eólica na matriz energética sobe 400%
15. Ibama tem novo diretor de licenciamento ambiental
16. Embrapa ampliará atuação em países da África em 2010
17. Bancada do Nordeste aprova Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico regional
18. Brasil amplia acesso a patentes tecnológicas
19. ONU anuncia cessão de patentes contra a aids
20. Ipea: ensino médio é principal gargalo da educação
21. Admissão de diplomas de estrangeiros do Mercosul tem nova regulamentação
22. Prorrogadas as inscrições para o Programa Dra. Ruth Cardoso
23. Diálogo com o mundo
24. Molécula anticongelante
25. "Ciência Hoje": Ginkgo biloba: o chá das folhas é seguro?
26. "Ciência Hoje On-line": Rio Grande do Sul: berço dos mamíferos?, coluna de Alexander Kellner



27. Entomólogo profere palestra no Museu da Amazônia
28. Inpe inscreve para escola de verão
29. Instituto de Física da USP seleciona pesquisador

Edição 3911 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. Comissão mista de Orçamento aprova R$ 6,7 bilhões para a C&T
2. Divulgados os medalhistas da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)
3. Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) também divulga ganhadores
4. Cnen envia proposta para criação da agência reguladora do setor
5. Investimento estratégico, artigo de Carlos Ganem
6. Estudo que aponta pecuária como responsável por 50% das emissões brasileiras é contestado
7. Recuperação de pastos pode ter influência em 76% da redução de gases no Brasil
8. Clima: "Desapontados", países da África retardam negociação
9. Clima: Lula antecipa viagem para reforçar posição do país
10. Clima: Palanque em Copenhague
11. Céticos do aquecimento questionam consenso
12. Ciência ou farsa?, artigo de João Luiz Mauad
13. Groenlândia derrete depressa
14. CNPq incentiva pesquisas em combustíveis sólidos
15. Faperj apoia bibliotecas com R$ 3 milhões
16. Conselho dos institutos federais de educação profissional e tecnológica elege presidente
17. Novo Portal de Periódicos da Capes está acessível para 308 instituições
18. ABC promove seminário internacional sobre aprendizagem infantil
19. Andifes realiza nova rodada de debates "Cenários do Brasil e papel da Educação Superior"
20. Cresce 16% o total de brasileiros que estudam nos EUA
21. Aluno da UFMG fará estágio na Nasa
22. Cinco, ou mais, reflexões sobre o Enem, artigo de Malvina Tuttman
23. Com instituto próprio, Vale reforça pesquisa
24. No rastro dos tubarões
25. Ossos bovinos na fabricação de cerâmica
26. A vida e as rochas, artigo de Marcelo Gleiser
27. "Ciência Hoje On-line": O racismo de Louis Agassiz, coluna de Keila Grinberg
28. Lançamento dos livros "Margens da comunicação: discurso e mídias", de Rosana de Lima Soares, e "O 
sonho da casa no campo: jornalismo e imaginário de leitores urbanos", de Gislene Silva
29. Concurso internacional seleciona ensaios sobre desafios do mundo contemporâneo

Edição 3910 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. Lançada a 62ª Reunião Anual da SBPC
2. Proinfra tem R$ 360 milhões para apoiar instituições de ensino e pesquisa por três anos
3. Amazonas quer inovação aliada ao crescimento socieconômico da região
4. Novas tecnologias são ditadas pela sustentabilidade
5. Maioria das empresas incorpora inovação de modo desorganizado
6. Lei de inovação tecnológica faz universidade "se abrir"
7. Mais engenheiros para o Brasil, artigo de Roberto Leal Lobo e Silva Filho
8. Brasil desenvolve sistema de navegação de satélites e foguetes
9. Comissão municipal acompanha aplicação de compensações ambientais na construção de Angra 3
10. Brasil faz 1º leilão de energia eólica
11. Cúpula entra na reta final sem definição de recursos
12. Ajuda para cortar emissões é questionada
13. Países ricos tentam inverter papéis no financiamento do clima, diz Dilma
14. Compromisso com o futuro, artigo de Dilma Rousseff
15. Copenhague é o ponto de virada para o clima, artigo de Ed Miliband
16. Clima quente, artigo de Marcelo Leite
17. Contragolpe no ecossistema, artigo de Thomas Lovejoy
18. Herança ameaçada
19. Governo estimula oferta de mestrado profissional no país
20. Prêmio Telecentros Brasil será entregue nesta terça-feira
21. Morre Paul Samuelson, Prêmio Nobel de Economia, aos 94 anos
22. Quatro planetas são descobertos
23. Insetos em detalhes
24. "Ciência Hoje On-line": O peru de Natal e a ciência, coluna de Sergio Pena
25. Lançamento do livro "A ciência que sonha e o verso que investiga - Ensaios sobre inovação, poesia, 
tecnologia e futebol", de Evando Mirra
26. Professor da UFPB recebe prêmio internacional



27. Impa oferece treinamento para professores do Rio
28. Pós-Graduação em Neurociências na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
29. Pós-doutorado na FFLCH-USP com bolsa Fapesp

Edição 3909 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. 62ª Reunião Anual da SBPC: inscrições com desconto até fevereiro
2. Centro-Oeste ganha rede de pós-graduação, pesquisa e inovação
3. Deputados e educadores analisam mudanças para novo PNE
4. Anprotec apresenta balanço das atividades de 2009
5. Orçamento da Embrapa é reforçado em relatório setorial da Agricultura
6. CTNBio aprova primeiro OGM com participação brasileira
7. Firjan cria Fórum para discutir rumos da agroindústria no Rio de Janeiro
8. COP-15: Esboço de acordo cita corte de 15% a 30% de CO2 para país em desenvolvimento
9. Dois acordos para o clima
10. Metade das emissões do Brasil vem da pecuária
11. UE exige posição do Brasil sobre uso de petróleo do pré-sal
12. País pode ganhar US$ 1,5 bi por ano salvando florestas
13. Quem financiará essa luta?, artigo de George Soros
14. Dinheiro do clima
15. As tempestades de Copenhague, artigo de Washington Novaes
16. Ab'Saber: COP-15 é farsa; Amazônia crescerá com aquecimento
17. Tesouro perderá R$ 10 bi com anistia a desmatador
18. Inpe ajudará a ONU a monitorar desmate
19. Florestas em código
20. Brasil e Estados Unidos fazem parceria na área de robótica
21. Na educação, lentidão é retrocesso, artigo de Viviane Senna
22. UFMG anuncia vencedores do Prêmio de Teses 2009
23. Leis fundamentais
24. Dinossauros surgiram na América do Sul
25. Final da I Olimpíada de História será neste fim de semana
26. Simpósio Latino-Americano de Cardiologia tem início segunda-feira no Norte Fluminense
27. Pós-graduação em Ensino de Biociências e Saúde da Fiocruz recebe inscrições
28. Mestrado e doutorado em Física na Universidade Federal da Bahia
29. "Tome Ciência": Computando os grandes desafios

ｷ MUNDOGEO

ｷ SCIENCE

Pitney Bowes Business Insight lança nova versão do MapInfo Mapxtreme
Geoprocessamento e GIS

Empresa busca operador de geoprocessamento para trabalhar em São Paulo
Mercado de Trabalho

Projeto Panamazônia aponta limites entre cerrado e floresta no Mato Grosso
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto

Crise econômica atrasa projeto de Brasil e Ucrânia para lançamento de foguete
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

Resolução 1.010 inova a concessão de atribuições aos profissionais abrigados no sistema Confea/Crea
Agrimensura, Cartografia e Cadastro

Passo a passo: sincronize campo e escritório com o ArcGIS Server e ArcPad Extension
Geoprocessamento e GIS

Empresa fabricante de soluções para mercado de GNSS oferece vaga para gerente de marketing sênior
Mercado de Trabalho

China aumenta presença no setor de sensoriamento remoto com o satélite Yaogan 7
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Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto

Laboratório de geoprocessamento da UERJ abre nova turma para curso de extensão em geotecnologia
Geoprocessamento e GIS

Três novos satélites do sistema russo de navegação Glonass já estão em órbita
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

Equipe de desenvolvimento do MapServer anuncia o lançamento da versão 5.6.0
GeoWeb, WebGIS e Web Mapping

The  culture  of  insomnia
J.  David  Parkes
Brain.  2009;  132(12):  p.  3488-3493
http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/extract/132/12/3488?ct=ct

Crystal  Structure  and  Functional  Analysis  of  Homocitrate  Synthase,  an  
Essential  Enzyme  in  Lysine  Biosynthesis
Stacie  L.  Bulfer,  Erin  M.  Scott,  Jean-Francois  Couture,  Lorraine  
Pillus,  and  Raymond  C.  Trievel
J.  Biol.  Chem.  2009;  284(51):  p.  35769-35780
http://www.jbc.org/cgi/content/abstract/284/51/35769?ct=ct

Gao  Yongwei  (ed.)  A  New  English-Chinese  Dictionary  (4th  edition).
Yuzhen  Chen
Int  J  Lexicography.  published  12  December  2009,  10.1093/ijl/ecp033
http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ecp033v1?ct=ct

The  most  important  of  all  the  organs:  Darwin  on  the  brain
Stephen  Jacyna
Brain.  2009;  132(12):  p.  3481-3487
http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/132/12/3481?ct=ct

Basic  Environmental  and  Engineering  Geology
Richard  E  Jackson
Environmental  and  Engineering  Geoscience.  2009;  15(4):  p.  305-307
http://eeg.geoscienceworld.org/cgi/content/full/15/4/305?ct=ct

Humans  as  Geologic  Agents
Thomas  Gardner
Environmental  and  Engineering  Geoscience.  2009;  15(4):  p.  299-300
http://eeg.geoscienceworld.org/cgi/content/full/15/4/299?ct=ct

The  Largest  Act  of  Environmental  Warfare  in  History
STEVEN  I  DUTCH
Environmental  and  Engineering  Geoscience.  2009;  15(4):  p.  287-297
http://eeg.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/15/4/287?ct=ct

Small  Foundation  Displacements  along  Horizontal  Strata  Reflect  River-Stage  
History
Richard  Lutton,  ZOLAN  PRUCZ,  and  EDDIE  TEMPLETON
Environmental  and  Engineering  Geoscience.  2009;  15(4):  p.  235-244
http://eeg.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/15/4/235?ct=ct

Characterization  of  the  Helderberg  Group  as  a  geologic  seal  for  CO2  
sequestration
J.  Eric  Lewis,  Ronald  R.  McDowell,  Katharine  Lee  Avary,  and  Kristin  M.  
Carter
Environmental  Geosciences.  2009;  16(4):  p.  201-210
http://eg.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/16/4/201?ct=ct

Assessing  spatial  uncertainty  in  reservoir  characterization  for  carbon  
sequestration  planning  using  public  well-log  data:  A  case  study
Erik  R.  Venteris  and  Kristin  M.  Carter
Environmental  Geosciences.  2009;  16(4):  p.  211-234
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