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Organização da Rio+20 confirma presença de 102 chefes de Estado  

Comitê informou ainda que 176 delegações estarão na conferência da ONU. Instalações brasileiras serão entregues às Nações Unidas em 
5 de junho. 

Encontro em Manaus/AM define 'Carta da Amazônia' para a Rio+20  

Serão discutidas reivindicações da região que serão levadas à Rio+20. No caso do Amazonas, o foco deverá ser o 'homem da floresta'. 

Representante europeu critica falta de ambição do governo brasileiro na Rio+20  

Representante dinamarquês disse que exagero de cautela brasileiro é uma das causa do atraso nas negociações do rascunho da 
conferência. 



 

Desmate na mata atlântica cai 58%; restam 7,9% da área original  

O desmate total na região da mata atlântica - vegetação de florestas, de mangues e de restingas (cobertura vegetal rasteira próxima ao 
mar) que aparece em 17 Estados do país - equivale a mais de 13 mil campos de futebol. 

Após maior seca dos últimos 60 anos, Rio Grande do Sul tem previsão de chuva nos próximos dias  

O Centro Estadual de Meteorologia prevê chuvas fracas já na primeira semana de junho e um aumento das precipitações na segunda 
quinzena do mês. 

Debate sobre Código Florestal é 'primeiro passo', diz Izabella Teixeira  

Ministra disse que resolução sobre licenciamento ambiental deve ser revista. Ela reiterou defesa das mudanças feitas pelo governo no 
Código Florestal. 

Polícia fiscaliza criadores de pássaros na região de Votuporanga/SP  

Operação 'Bicho Solto' visa flagrar irregularidades com criadores da região. Em Votuporanga (SP), mais de 50 aves foram apreendidas. 

Pagamento por ocas da cúpula gera disputa entre índios  

Quando chegaram ao Rio os índios ficaram sabendo que terão de construir duas ocas e que o pagamento por pessoa será R$ 600 abaixo 
do esperado. 

Halo da Via Láctea tem 11,4 bilhões de anos, determinam astrônomos  

Cientista calculou primeiro a idade de estrelas próximas ao halo. 'Margem de erro' é de 700 milhões de anos para mais ou para menos. 

MPF denuncia pessoas por crime ambiental na Ilha dos Frades, na Bahia  

Empresas também foram denunciadas por realizar obras sem autorização. Donos de terras e servidores de órgãos públicos estão entre 
os suspeitos. 

Tomate tem seu genoma sequenciado  

Análise comparativa mostrou que variedades domesticada e selvagem são geneticamente muito parecidas. 

Brasil terá Pacto pelas Águas  

Estão previstos investimentos de R$ 20 milhões ao ano no financiamento da gestão nas principais bacias brasileiras, com monitoramento 
e apoio dos órgãos federais. 

Dilma diz que é possível conciliar preservação e desenvolvimento  

Ela falou pela 1ª vez em público desde a sanção do novo Código Florestal. Crescimento que não respeita meio ambiente compromete 
futuro, disse Dilma. 

Apesar de aumento de áreas florestais ocupadas por comunidades locais, grupo alerta para risco de retrocesso  

A área de floresta sob o controle de comunidades locais e indígenas nos países em desenvolvimento aumentou de 21% para 31%, nos 
últimos 20 anos. 

Empresas que não forem sustentáveis vão perder mercado, alertam lideranças  

O alerta foi dado na quarta-feira (30) durante o debate que marcou o lançamento do Guia Rio+20, com as principais informações sobre 
a Rio+20. 

Vênus transitará pelo Sol no dia 5, provocando fenômeno raro  

A Nasa informou que a passagem de Vênus pelo Sol poderá ser observada em alguns países a olho nu, como o Chile, por exemplo. 

Secretário de organização da Rio+20 diz que sustentabilidade, inclusão e conexão serão pontos fortes do evento  

De acordo com o ministro Laudemar Aguiar, entre as medidas que estão sendo implementadas para cumprir esses objetivos estão o uso 
de geradores à base de biodiesel e de madeira certificada para a montagem dos espaços que vão abrigar as discussões, no Riocentro, 
zona oeste da cidade, e ainda a promoção da coleta seletiva de lixo durante o evento. 

Após quatro anos, Brasil ganha novo navio de pesquisa oceanográfica  

Alpha Crucis substitui o navio de pesquisas Professor W. Besnard. Ele será usado para estudar clima e diversidade nos oceanos. 

Desmatamento cai em São Félix do Xingu/PA  

Vem sendo executado no município, desde o ano passado, o projeto de cooperação técnica Pacto para a Redução do Desmatamento. 
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Terremoto do Japão afetou camada mais fina da atmosfera, diz Nasa  

Perturbações terrenas do terremoto ecoaram no movimento de elétrons. Movimento foi monitorado por sinais de GPS trocados entre 
satélites. 

Governo mantém artigo sobre recuperação de APPs no novo Código Florestal  

Um dia depois da publicação da medida provisória editada pelo governo, o texto que tratava de recuperação dessas áreas permitindo o 
uso de espécies nativas foi alterado. 

ONU inicia nos EUA a última rodada de negociações antes da Rio+20  

Objetivo é definir temas do documento final que será assinado no Brasil. Diplomatas estarão reunidos na sede das Nações Unidas até dia 
2 de junho. 

Mata Atlântica perdeu 133 km² de vegetação em um ano, afirma censo  

Desmatamento caiu 57% na comparação com último levantamento. Minas Gerais liderou o desmatamento no período, segundo dados do 
Inpe. 

Mudança climática causou colapso de civilização antiga, diz pesquisa  

Civilização viveu em região asiática de um milhão de metros quadrados. Desertificação destruiu povo Harappa que dependia da 
agricultura. 

ONU divulga programação de eventos paralelos para a Rio+20  

Encontros de ONGs vão acontecer no Rio Centro, de 13 a 22 de junho. Ao menos 500 conferências estão previstas pelas Nações Unidas 
no local. 

Considerada fracasso na época, Rio 92 foi 'sucesso' para especialistas  

Conferência da ONU tornou popular termo 'desenvolvimento sustentável'. Com ela, foram criados acordo para o clima, biodiversidade e a 
Agenda 21. 

Norte do Brasil terá mais chuva nesta quarta-feira  

Pancadas serão rápidas e isoladas. De agora até julho, tendência é que chuva vá diminuindo. 

FHC vê 'falta de urgência' em debates sobre a Rio+20  

Em artigo no jornal britânico "Guardian", assinado em parceria com a ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, 
considerada a criadora do conceito de desenvolvimento sustentável, o ex-presidente critica a falta de progresso das negociações até 
agora. 

China lança satélite para estudar recursos e evitar desastres  

O satélite deve estudar os recursos da Terra, analisar o rendimento dos cultivos e reduzir os desastres naturais e preveni-los, segundo a 
agência. 

Câmara debate recursos genéticos  

Pesquisadora do MMA afirma que Brasil tem a maior biodiversidade e que esta condição deve trazer dividendos econômicos, sociais e 
ambientais para o país. 

Destroços de navio da era romana são encontrados no fundo do mar  

Embarcação foi encontrada a 1,4 km de profundidade em ilha grega. Descoberta quebra mito de que embarcações não atingiam as 
profundezas. 

Um dia após publicação, trecho de MP do Código Florestal é retificado  

Alteração refere-se ao plantio de espécies exóticas em área de preservação. Regra passa a valer apenas para pequeno produtor; 
ambientalistas criticam. 

Índios desocupam prédio do Ministério da Saúde após promessa de Padilha de analisar reivindicações  

Os índios das etnias Kaingang, Guarani e Charrua ocuparam parcialmente o ministério no início da manhã de terça-feira (29). 

Senador do PMDB vai relatar MP do Código Florestal  

Senador Luiz Henrique esteve nesta terça com ministra do Meio Ambiente. MP, editada pela presidente Dilma, torna mais rígidas as 
regras. 



 

Eliminação de fungos e toxinas da castanha-do-pará pode reduzir embargos ao produto  

A castanha-do-brasil costuma ser contaminada pelo fungo Aspergillus flavus, micro-organismo responsável pela produção de 
micotoxinas que se fixam na superfície dessa semente e, em elevadas concentrações, podem oferecer risco à saúde do consumidor. 

Atum com radiação de Fukushima cruza o Pacífico e chega aos EUA  

Peixes foram contaminados nas águas do Japão e migraram 9.650 kms até chegar a costa da Califórnia, nos Estados Unidos. 

Asteroide é descoberto um dia antes de passar 'raspando' na Terra  

Uma pedra de 10 m de diâmetro foi descoberta por um astrônomo nos Estados Unidos um dia antes de passar a 14 mil km do nosso 
planeta. 

Embraer e Telebras assinam acordo para criar empresa de satélite  

Embraer terá 51% do capital da Visiona Tecnologia Espacial. Nova empresa terá sede em São José dos Campos (SP). 

Senado aprova MP que altera demarcação de reservas e projeto de lei que modifica Estatuto dos Militares  

De acordo com a MP 558, a alteração dos limites das unidades de conservação visa a resolver problemas agrários e a viabilizar 
legalmente a construção de usinas hidrelétricas que deverão inundar partes dessas reservas. 

Colômbia vai propor sistema para desenvolvimento sustentável  

A proposta recebe o nome de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tenta ampliar o "modelo bem-sucedido" dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio fixados pela ONU em 2000 para reduzir pela metade em 2015 os níveis de pobreza de 1990, mas com um 
enfoque universal. 

Prefeitos das maiores cidades do planeta debaterão efeito estufa durante a Rio+20  

O objetivo é compartilhar projetos e políticas públicas que possam ser replicados em outras localidades. Além disso, o grupo pretende 
estabelecer ações conjuntas "para influenciar chefes de Estado a tomar decisões parecidas", como redução da emissão de gases tóxicos. 

Unesco pede medidas para salvar Machu Picchu  

Missão da agência da ONU avaliou, em visita ao local, que é preciso controlar o crescimento desordenado do povoado situado na parte 
baixa do complexo arqueológico. 

Cataratas do Iguaçu são reconhecidas como uma das 7 maravilhas naturais  

As outras seis maravilhas naturais são a Floresta Amazônica, a ilha de Jeju (Coreia do Sul), o rio subterrâneo de Puerto Princesa 
(Filipinas), a baía de Halong (Vietnã), o Parque Natural de Komodo (Indonésia) e a montanha da Mesa (África do Sul). 

Incra contesta voto do ministro Peluzo no processo que julga constitucionalidade de decreto sobre quilombolas  

A lentidão nos procedimentos do Incra foi um dos argumentos do ministro Cezar Peluzo para votar pela derrubada do Decreto 
4.887/2003, que cria procedimentos para a regularização de terras quilombolas.  

Cientistas criam proteína capaz de desativar vírus da gripe, diz estudo  

Tecnologia usou sequenciamento de DNA para modificar ação de genes. Proteína teria ‘desligado’ ação dos vírus da gripe suína e aviária. 

'Vamos com diálogo', diz ministra sobre MP do Código Florestal  

Izabella Teixeira disse que discussão no Congresso poderá 'avançar'. Texto da nova lei teve 12 vetos e 32 modificações no governo. 

Sonda causa danos ambientais ao carregar espécies das profundezas  

Mudança de habitat de espécies pode carregar doenças e parasitas. Sonda trouxe ‘conchas’ que vivem a 635 km de profundidade. 

Pesticida pode estar causando mortes de garças em El Salvador  

Associação de resgate de aves investiga dezenas de mortes em reserva. Área de La Barra é local de ninho para diversas espécies de 
pássaros. 

Mobilização em São Paulo alerta população sobre destinação correta do lixo  

Cerca de 100 voluntários de mãos dadas abraçaram a Represa de Guarapiranga antes de partirem para a coleta do lixo na área.  

Disputa por terras entre Forças Armadas e quilombolas será tema da Cúpula dos Povos da Rio+20  

A disputa nasce da ocupação tradicional de áreas de interesse militar na Bahia, no Rio de Janeiro e Maranhão. 
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Sétimo peixe-boi nascido em cativeiro no Amazonas é batizado de Amã  

Nome foi escolhido por ribeirinho de nove anos da margem do Rio Abacate. Mãe do filhote, Iara, tem sete anos e chegou ao Centro em 
2005. 

Caiçaras e quilombolas querem se beneficiar do turismo em unidades de conservação  

Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo promete fomentar o turismo na Mata Atlântica, situada na parte sul 
do litoral paulista, com a criação do Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins. 

Via Láctea pode ter planetas 'nômades', sugere estudo  

Em vez de orbitar uma estrela, esses planetas vagam pela galáxia. Segundo astrônomos, número pode chegar a quatrilhões. 

Americanos querem que produtos transgênicos recebam selo especial  

Projetos de lei para a criação dos rótulos foram propostos em mais de uma dúzia de Estados ao longo do ano passado. 

Integração com lavoura e floresta é o caminho da pecuária sustentável  

Produção de carne no Brasil aumentou 5X mais que no resto do mundo. Desafio é produzir sem agredir o meio-ambiente. 

Manifestantes do Greenpeace encerram protesto no Maranhão  

Segundo a organização, o impasse foi solucionado após a intervenção do vice-governador do Maranhão, Washington Luiz de Oliveira, 
que se comprometeu a conduzir uma negociação com as indústrias de gusa da região. 

Projeto no Rio de Janeiro transforma restos de comida em adubo e energia  

A partir do material orgânico descartado de um restaurante popular estadual, o coordenador do estudo Roberto Guião e alunos da 
engenharia ambiental da Unifoa misturam sobras de refeições com o resultado de podas e aparas dos vegetais em um processo de 
compostagem.  

Pacote de estímulo ignora a economia verde, dizem críticos  

A avaliação é que, ao incentivar as vendas de automóveis, ônibus e caminhões, o governo deveria ter exigido dos fabricantes 
investimentos em eficiência energética, redução das emissões de gases do efeito estufa e uso de materiais reciclados em seu processo 
produtivo, com metas de médio e longo prazo. 

Dilma faz 12 vetos e 32 modificações ao novo Código Florestal 

Cortes visam beneficiar pequenos e favorecer preservação, dizem ministros. Governo enviará MP para suprir vácuos deixados com 
mudanças ao texto. 

Estudo da Unesp Rio Claro aponta áreas com maior impacto ambiental 

Índice de vulnerabilidade sócio-climática avalia também aspectos sociais. Região de Ribeirão Preto e Campinas mostraram dados 
preocupantes. 

Cientistas afirmam que Marte tem elementos básicos da vida 

Nova missão vai tentar descobrir se houve vida marciana. 

Humanidade 2012 será espaço de convivência e reflexão durante Rio+20 

Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a ideia é aproximar o conceito da Rio+20 da população, uma vez que a reunião de cúpula, 
no Riocentro, nos dias 20 e 22, será fechada ao público. 

Governo recua sobre proteção de baleias e frustra ambientalistas 

A expectativa de ambientalistas sobre o anúncio da criação áreas de preservação no arquipélago de Abrolhos, no litoral da Bahia, 
durante a Rio+20, foi frustrada após o Ministério do Meio Ambiente ressaltar que o processo ainda está em fase de discussão, o que não 
garante que as áreas sejam efetivamente criadas. 

Banco Goldman Sachs prevê investir US$ 40 bilhões em energia verde 

Aplicações devem ocorrer na próxima década, afirma porta-voz. Foco será em projetos de energia solar, eólica e em biocombustíveis. 

Pnuma supervisionará futuro centro de tecnologia do clima 

Esta decisão, adotada durante a reunião em Bonn (Alemanha), ainda deve ser formalmente aprovada na próxima conferência climática, 
prevista para o fim do ano no Qatar. 



 

Goiânia está entre as cidades mais arborizadas do país, Brasília fica na lanterna 

De acordo com o IBGE, os domicílios mais arborizados, com árvores em volta dos quarteirões, em calçadas ou canteiros, com exceção 
de Goiânia, estão nas regiões Sul e Sudeste. 

Frente Ambientalista diz que veto foi baseado em 'preocupações políticas' 

Dilma Rousseff anunciou nesta sexta (25) 12 vetos ao Código Florestal. Frente Ruralista diz que não é meta "confrontar com o governo". 

Chuva diminui em todo o Brasil neste sábado 

Mesmo no Norte, onde tem chovido todos os dias, pancadas serão mais fracas e isoladas. Também pode chover rápido à tarde no Rio de 
Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. 

Juristas aprovam pena 4 vezes maior para quem maltratar animais 

Hoje, praticar abuso ou maltratar animais é considerada uma contravenção penal, punida com pena de 3 meses a um ano de prisão. 
Pela proposta da comissão, o comportamento passa a ser crime, punido com um a 4 anos de prisão. 

RJ: museu inaugura exposição sobre temas em debate na Rio+20 

Por meio de imagens, vídeos, áudios e recursos interativos a exposição busca informar sobre o cenário mundial contemporâneo e as 
soluções já postas em prática para um desenvolvimento mais sustentável. 

Maior telescópio do mundo será dividido entre três países 

África do Sul, Austrália e Nova Zelândia vão abrigar o projeto SKA. Radiotelescópio pesquisará origem do Universo e vida extraterrestre. 

Onda de ataques de onças a tartarugas marinhas preocupa pesquisadores 

Estudo alerta para aumento de predação de espécie ameaçada de extinção na Costa Rica. 

Modificações ao Código Florestal são decepcionantes, diz Greenpeace 

Presidente Dilma fez 12 vetos e 32 modificações ao novo Código Florestal. Governo enviará MP para suprir vácuos deixados com 
mudanças ao texto. 

Cápsula Dragon é acoplada à Estação Espacial Internacional 

Astronautas usaram o braço robótico para capturar cápsula. Primeira nave espacial comercial da história leva mantimentos. 

Atraso de licença ambiental e baixa procura adiam leilões de energia, diz Zimmermann 

Os leilões de energia A-3 e A-5, destinados ao fornecimento de energia para três e cinco anos respectivamente, foram adiados. 
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