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Buraco na camada de ozônio é o 2º menor em duas décadas na Antártica
Nasa atribui redução deste ano a temperatura mais alta na estratosfera. Este ano, buraco na camada foi 27,5% menor que em
2011.
Espécie rara de joaninha 'sem cabeça' é descoberta nos EUA
Animal esconde a cabeça sob o tórax, de maneira parecida com tartaruga. Inseto é marrom e não possui as pintas comuns em
joaninhas.
Matéria escura aprisiona estrelas solitárias, mostra estudo da Nasa
Além de explicar a radiação misteriosa que marca boa parte do céu, a descoberta anunciada nesta quinta-feira (25) sugere que a
matéria escura, área invisível que só pode ser detectada indiretamente pela força gravitacional que exerce ao seu redor, não é tão
escura como pensavam os astrônomos.
Novas áreas de conservação
Pesquisadores de entidades e analistas do Ministério do Meio Ambiente e de suas instituições vinculadas formularam propostas que
identificam novas áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade do Cerrado e do
Pantanal.

Brasil é país que mais investe em inovação, ciência e tecnologia na AL
Relatório divulgado nesta quinta-feira mostra que investimento continua concentrado em instituições públicas de pesquisa.
Ministra do Meio Ambiente diz que normatização do Código Florestal será feita por decreto presidencial
De acordo com Izabella Teixeira, portarias, e questões normativas relacionadas, por exemplo, a queimadas e irrigação, serão
disciplinadas – de forma geral – pelo Executivo federal, e as especificidades pelo Poder Executivo estadual e conselhos estaduais de
meio ambiente.
Nuvem de lixo espacial pode ameaçar ISS
Explosão de equipamento de foguete russo causou agrupamento de detritos que podem entrar em rota de colisão com a Estação
Espacial Internacional.
Cientistas dão nome de Lady Gaga a samambaia recém-descoberta
A Gaga Germanotta foi descoberta na Costa Rica.
Nave Soyuz chega à Estação Espacial com três astronautas
Foguete decolou na última terça-feira de cosmódromo no Cazaquistão. Dois russos e um norte-americano ficarão por seis meses no
espaço.
Família de gorilas se prepara para libertação inédita na selva
Será a primeira vez que um grupo desta espécie irá se reintegrar ao seu habitat natural.
Estudo sugere que dinossauros usaram penas para atrair parceiros
Função teria surgido primeiro que voo em espécie analisada por cientistas. Pesquisa foi publicada na 'Science', nesta quinta-feira
(25).
Setor pesqueiro aprova plano do governo, mas reclama de entraves do Meio Ambiente
Em geral, o setor reclama das dificuldades para a liberação da pesca em determinadas áreas, como em represas de usinas
hidrelétricas.
Ancestral do homem subia em árvore com frequência, sugere estudo
Pesquisa publicada na 'Science' analisou ossos dos ombros de hominídeo. Fóssil foi comparado a macacos, humanos e outros
ancestrais do homem.
Vacinação contra a gripe vai incluir doentes crônicos a partir de 2013
O objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é proteger os grupos mais vulneráveis, reduzindo os casos graves e óbitos.
Secretaria de Saúde de Araraquara confirma morte de idosos por H3N2
Segundo órgão, 5 internos de um lar morreram por complicações da gripe. Diretor clínico da unidade diz que surto já foi debelado
desde 16 de outubro.
Parceria entre Brasil e Noruega apresenta resultados positivos
Entre as principais iniciativas, foi realizado projeto piloto de mapeamento e cadastramento das propriedades rurais de seis
municípios da Amazônia Legal, primeiro passo para a regularização dos terrenos.

Ártico encolhe mais rápido que Antártida se expande, diz Nasa
Fenômenos opostos foram detectados por satélites da agência espacial americana. Estudo foi o primeiro a calcular espessura total
do gelo marinho no Oceano do Sul a partir do espaço.
MPF/RO recomenda que Funai emita registro de nascimento a indígenas
Indígenas de Guajará-Mirim reclamam que Funai tem se recusado a expedir documentos.
Urso polar Knut ganha estátua no Zoológico de Berlim
Escultura mostra o animal reclinado preguiçosamente sobre rochas. Urso foi abandonado pela mãe e ganhou fama mundial; ele
morreu em 2011.
Cientistas criam maior catálogo de estrelas da Via Láctea
Inventário produzido pela equipe de astrônomos do Observatório Europeu Astral, no Chile, tem 84 milhões de estrelas.
Cachorro-vinagre é visto em Minas Gerais depois de 170 anos
Segundo a organização WWF, os últimos relatos oficiais do animal eram de seus rastros e dois animais mortos.
Meteorologistas preveem 'chuva de sangue' na Grã-Bretanha
Fenômeno ocorre quando a poeira se mistura com a umidade das nuvens. Poeira vermelha é proveniente de tempestades de areia
no Saara.
Coalas podem ser prejudicados por baixa diversidade genética, diz estudo

Pesquisa aponta que problema iniciou há mais tempo do que se supunha. Pouca variação genética deixa animais suscetíveis a
doenças.
Bactéria cem vezes mais fina que fio de cabelo conduz energia, diz estudo
Organismo mede um centímetro e vive no fundo dos oceanos. Descoberta feita por cientistas foi descrita na revista 'Nature'.
Bocejo é 'contagioso' em cachorros a partir de 7 meses de idade, diz estudo
Cães reproduzem bocejos de humanos quando adultos, aponta pesquisa. Para cientistas, fenômeno pode estar ligado à
demonstração de empatia.
Substâncias tóxicas ameaçam saúde de 125 milhões de pessoas no mundo
Alguns dos produtos tóxicos mais nocivos são o chumbo, o cromo, o mercúrio e o amianto.
Virgin adia início de suas operações de turismo espacial
Dono da empresa disse nesta quarta-feira que início das viagens suborbitais acontecerá daqui a no mínimo um ano.
Pesca proibida
Mero e tambaqui não podem ser capturados em todo o país. Medida visa a preservação das espécies.
Ajuste no sistema atrasa cadastro determinado pelo Código Florestal
Cadastro Ambiental Rural é uma das obrigações do Código Florestal. Regulamentação ainda está em discussão no Ministério do Meio
Ambiente.
Mergulhadores recolhem dentes de tubarões em aquário de Londres
Local mantém coleção de dentes de tubarões. Trabalho aumentou devido à aproximação da festividade do Dia das Bruxas.
Brasileiro cria vacina experimental mais eficaz contra aids
Uma vacina com a combinação de cinco anticorpos, testada em ratos e fruto do trabalho do imunologista brasileiro Michel
Nussenzweig, conseguiu manter os níveis do vírus da aids (HIV-1) abaixo dos detectáveis durante mais tempo que os tratamentos
atuais.
CNA vai ao Ministério do Meio Ambiente pedir mudanças no decreto do Código Florestal
A presidenta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Kátia Abreu, disse que os produtores vão esperar mais uma
semana por alterações no decreto publicado na semana passada pelo governo federal que preencheu lacunas deixadas na Lei do
Código Florestal.
Expansão da Ásia deixa região mais vulnerável a catástrofes, diz estudo
Apesar de urbanização, continente não se previne de desastres naturais. Cerca de dois milhões de pessoas morreram entre 1970 e
2011 na região.
Ator de Hollywood defende maior proteção de espécies na Antártica
Leonardo DiCaprio apoia criação de santuário marinho no Oceano Antártico. Melhor gestão da área é necessária para evitar
impactos, dizem cientistas.
Projetos tentam salvar a vida selvagem em Ruanda
As florestas na bacia do rio Congo ainda estão incrivelmente intactas. Mas a instabilidade política ameaça o ecossistema. Projetos
que atendem às necessidades da população local mostram os primeiros resultados.
Com 30 mil amostras de organismos marinhos, UFPE abre primeiro museu oceanográfico do Norte e Nordeste
A proposta é que os pesquisadores consigam mais informações sobre a biodiversidade da região. Essas análises vão permitir, por
exemplo, uma melhor avaliação do impacto ambiental provocado pelas atividades da indústria de petróleo.
Chuvas afetam mais de 180 mil pessoas no Paraná
Em último boletim divulgado na terça-feira (23) pela Defesa Civil, 19 municípios estão em estado de emergência devido a vendavais,
chuvas de granizo e alagamentos.
Novo navio oceanográfico apoiará pesquisas minerais do Brasil em 2013
Com a embarcação, avaliada em R$ 162 milhões, será possível aumentar o volume de informações sobre recursos minerais e
biológicos na chamada Amazônia Azul, como é conhecida a zona econômica exclusiva do mar brasileiro, com 3,6 milhões de
quilômetros quadrados.
Brasil pode se tornar membro oficial do CERN
Até hoje, 20 países europeus são oficialmente membros do CERN, que foi fundado em 1954. Além deles, mais 40 países que não são
membros oficiais, incluindo o Brasil, têm pesquisadores participando dos experimentos realizados na instituição, que requerem
instrumentos grandes e caros e a colaboração de inúmeros pesquisadores.
Nasa cria trem ecológico magnético que não encosta nos trilhos
Os veículos poderão alcançar uma velocidade de 240 km/h e "voarão" em uma altura de 7 m, presos sob trilhos suspensos no ar.
Eletronuclear admite novos atrasos na montagem de Angra 3
Segundo o presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, o atraso de sete meses no cronograma inicial, que previa a
conclusão de Angra 3 em dezembro de 2015, foi provocado pela necessidade de reforçar as medidas de segurança.
Energia solar no Brasil será competitiva antes de 2020, diz EPE
O presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tolmasquim, afirmou que a energia solar vai ter um papel importante na
matriz mundial no futuro, mas alertou que o país não precisa ter pressa ainda.
Nave russa Soyuz é lançada à ISS com três tripulantes a bordo
Americano e russos devem passar seis meses na estação espacial. Após aposentadoria dos ônibus da Nasa, esse é único meio de
chegar lá.

Centenas de borboletas são vistas em reserva do México após migração
Em busca de calor, insetos voam 4 mil km a partir dos EUA e do Canadá. Todos os anos, santuário recebe 1 bilhão de borboletas
para acasalamento.
Alfândega de Hong Kong apreende mais de mil presas de marfim
Material contrabandeado estava em dois contêineres. Somadas, as presas pesam mais de 3 toneladas.
Após condenação de cientistas, chefe de comissão renuncia na Itália
Responsável por órgão de gestão de desastres entregou cargo em protesto. Seis cientistas foram condenados por subestimar
terremoto em L'Aquila.
Sem peixe, ribeirinhos de Ji-Paraná, RO, buscam alternativas para sustento
Pescadores dizem que eram retirados 100 kg por semana, atualmente são 8. Segundo associação, problema é resultado da pesca
indevida.
Estiagem deixa 124 municípios mineiros em estado de emergência
Desde janeiro, parte do estado sofre com a falta de chuvas.
Projeto Orla forma 150 instrutores
Ações buscam o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União.
Cientistas encontram nova espécie de peixe 'multicolorido' na Tailândia
Exemplar do gênero Betta foi descrito nesta semana no periódico 'Zootaxa'. Escama de machos da nova espécie apresenta diversas
cores.
Parceria de canadenses e brasileiros estuda recuperação de solo e água
Projeto realizado no âmbito do acordo de cooperação entre a FAPESP e a Universidade de Toronto prevê uso de técnicas de oxidação
química e biorremediação.
Falha em motor de foguete faz EUA adiar missão secreta
A missão misteriosa do Veículo de Teste Orbital-3 estava programada para decolar no topo de um foguete Atlas 5 em 25 de outubro
do Complexo de Lançamento Espacial 41, em Cabo Canaveral, na Flórida.
Operação Azimbre ll apreende 900 kg de pescado e 6 mil quelônios, no AM
Fiscalização apreendeu também tracajá e madeira ilegal. A ação resultou na aplicação R$ 29 milhões em multas.
Nova espécie de mosquito ameaça guerra contra a malária no Quênia
Cientistas encontraram inseto que carregava parasita causador da doença. Espécie é considerada potencialmente perigosa por viver
ao ar livre.
Cientistas pegam 6 anos de cadeia por subestimar risco de abalo na Itália
Grupo de 7 fazia parte da comissão de 'grandes riscos'. Eles tranquilizaram população de L'Aquila antes de tremor que matou 300.
Cientistas relacionam lençol freático esvaziado a tremor na Espanha
Fenômeno de magnitude 5,1 atingiu Lorca em 2011 e matou nove pessoas. Terremoto teria sido causado por redução no nível do
aquífero local.
Incêndio no parque Lapa Grande destrói 10 hectares de mata nativa
Brigadistas do IEF e bombeiros trabalharam no combate às chamas. A suspeita é de que tenha sido um incêndio criminoso.
Pesticidas agrícolas matam abelhas e prejudicam polinização, diz estudo
Zangões mortos por produtos químicos impactam colônias. Grande parte de alimentação global de vegetais depende da polinização.
Governo e empresas vão adquirir navio de pesquisas de R$ 162 milhões
Petrobras, Vale, Marinha e Ministério da Ciência vão investir recursos. Previsão do governo é que navio seja entregue em 2013.
Ancestral mais antigo do homem se parecia com esquilo, aponta estudo
'Purgatorius' viveu há 66 milhões de anos, após extinção dos dinossauros. Fósseis do animal foram descobertos nas Montanhas
Rochosas, nos EUA.
Subprodutos da produção de bioenergia geram materiais recicláveis para a indústria
Empresas do Brasil e do Canadá investigam processos inovadores para a utilização dos resíduos da produção de biodiesel na
indústria de material elétrico e outras aplicações.
Comissão francesa rejeita estudo que vincula milho transgênico a câncer
Conselho de Biotecnologia afirmou que estudo usou métodos inadequados e que não foi encontrada relação entre tumores e
consumo de milho transgênico.
Governo vai lançar plano para desonerar setor da pesca
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, a meta é produzir 2 milhões de toneladas anuais de pescado até 2014.
Fóssil de 215 milhões de anos pode decifrar origem das tartarugas
Restos de exemplar milenar foram encontrados em aterro na Polônia. Pesquisadores querem descobrir mais detalhes sobre este
réptil.
Baleias brancas são capazes de imitar a voz humana, revela estudo
Pesquisadores analisaram beluga que vivia em fundação da Califórnia (EUA). Animal modificou mecânica vocal para produzir sons
parecidos com a fala.

Usina Jirau recebe licença e deve começar a gerar energia no início do próximo ano
O documento permite o início do funcionamento da usina, que terá capacidade instalada de 3,75 mil megawatts, que serão gerados
por 44 turbinas do tipo bulbo.
Coreia do Sul deve lançar satélite no dia 26, diz ministro
O foguete será levado ao ponto de lançamento na quarta-feira e um navio da guarda costeira se dirigirá às águas internacionais,
perto das Filipinas, para acompanhar sua trajetória.
Simulados preparam populações do Sul e Sudeste para desastres naturais
De acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, os treinamentos, que vêm ocorrendo em vários estados desde
maio de 2011, ajudaram a diminuir o número de mortes em casos de eventos climáticos extremos, como enxurradas e
deslizamentos.
Em reunião, países fecham acordo para dobrar fundo da biodiversidade
Governos concordaram em elevar recursos para países pobres até 2015. Acordo ocorreu no último dia de convenção da ONU, na
Índia.
USP pesquisa molécula capaz de reverter a morte de células cerebrais
Segundo a pesquisa, a bradicinina é capaz de reverter a morte dos neurônios induzida pela excessiva ativação de receptores de
glutamato.
Polícia apreende mais de 1 tonelada de carvão em reserva ambiental
Crime aconteceu em Juquiá, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Carvão era feito a partir de madeira nativa da Mata Atlântica.
Roraima quer ser o primeiro Ecoestado do mundo
O projeto, que tem como tripé um Estado ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo, foi apresentado
pela primeira vez durante a Conferência Rio+20, em junho passado.
Brasil participa da construção de superobservatório astronômico
Batizado de CTA (Cherenkov Telescope Array), o futuro observatório tem o objetivo pouco modesto de investigar as engrenagens de
fenômenos como a matéria escura e os buracos negros.
Empresa britânica faz combustível a partir de ar e água
Para entusiastas, uso de gás carbônico e hidrogênio em 'nova gasolina' amenizaria aquecimento global, mas muitos são céticos.
Feiras indígenas promovem a preservação de sementes e mudas
Evento é realizado por tribos indígenas da etnia Caiapó. A troca de sementes úteis é realizada em meio a festas e danças.
Vestidos de panda, chineses participam de campanha em Xangai
Objetivo é divulgar escolha de embaixadores para conservação da espécie. Urso panda é considerado ameaçado de extinção.
Ibama autoriza início da operação da hidrelétrica Jirau
Entre as condições para a usina iniciar a operação estão a manutenção dos programas ambientais direcionados à etapa construtiva e
programas relativos à fase de operação.
Casos de tétano no país caem 43% entre 2001 e 2011, diz ministério
No período de dez anos, quantidade de infectados foi de 578 para 327. Queda é atribuída ao reforço em campanhas de vacinação.
Foguete russo Soyuz é erguido no Cazaquistão para missão espacial
Aeronave levará três astronautas para Estação Espacial Internacional. Decolagem está prevista para acontecer na próxima terçafeira.
Pesticidas põem colônias de zangões em risco
As Nações Unidas estimam que um terço de toda a alimentação baseada em vegetais depende da polinização das abelhas, e
cientistas têm se mostrado perplexos pela redução do número de abelhas principalmente na América do Norte e na Europa, em anos
recentes.
Possível mascote dos Jogos de 2016, mico é alvo de projetos para salvá-lo
Mico-leão-dourado está ameaçado de extinção no país. Reflorestamento da Mata Atlântica no Rio pode ajudar primata brasileiro.
Financiamento da biodiversidade trava negociação da COP 11, na Índia
Conferência da ONU em Hyderabad não tem consenso entre países ricos. Reunião da Convenção sobre Diversidade Biológica chega
ao último dia.
Brasil quer acelerar parceria espacial com a Ucrânia
O Brasil e a Ucrânia são sócios na empresa binacional Alcântara Cyclon Space, criada para operacionalizar a utilização do lançador
de foguetes Cyclone-4 na Base de Alcântara, no Maranhão.
Em protesto, índios cobrem gramado da Esplanada dos Ministérios com cruzes
O protesto, organizado por comunidades indígenas e entidades de defesa desses povos, simboliza índios mortos e ameaçados,
especialmente os guaranis kaiowás, de Mato Grosso do Sul, que hoje é a etnia que mais sofre com a violência fundiária, segundo os
organizadores.
Homem chegou à Sibéria vindo da África há 1 milhão de anos, diz estudo
Cientistas russos encontraram evidências sobre chegada do 'Homo erectus'. Homens primitivos saíram do continente africano por
rota migratória.
Anfíbio 'Wolverine' libera garra durante ataques e acasalamento
Característica foi encontrada em espécie de rã que vive em ilha do Japão. Apenas exemplares machos possuem espinho na pata.
Conselho Indígena de Roraima recebe prêmio espanhol

A associação premiada foi considerada merecedora do Prêmio Bartolomé de las Casas por seu trabalho "nos âmbitos da saúde e da
educação, utilizando como ferramentas o associacionismo e a autogestão".
Agropecuária busca o conhecimento tecnológico e se desloca para o Centro-Oeste e o Norte
O Atlas do Espaço Rural Brasileiro mostra como o processo de modernização da agropecuária passou de um momento de grande
mecanização para um de investimento em capital intelectual.
Equidna albina rara perdida é devolvida a reserva natural
Animal foi encontrado à beira de estrada; mamífero que bota ovos só existe na Austrália e em regiões próximas.
Tigre de Sumatra cruza o Atlântico para encontrar parceira
Animal raro foi trazido dos EUA para zoológico de Londres para acasalar com fêmea que vivia em zoo australiano.
Deputada do Canadá denuncia técnica que pode poluir mar do país
Experimento pode destruir ecossistemas do Pacífico, acusa parlamentar. Segundo realizadores, projeto reduz emissão de CO2 e
alimenta peixes.
Brasileira recebe prêmio internacional por descoberta científica
Marcia Barbosa, da UFRGS, decifrou peculiaridade existente na água. Premiação ocorre há 15 anos e tem patrocínio de empresa e da
Unesco.
Chuva de meteoros Oriônidas acontece neste fim de semana
Pico da chuva de meteoros vai acontecer na noite de sábado. Brasil está em posição privilegiada para assistir ao fenômeno.
Poluição e competitividade
BNDES tem R$ 560 milhões para financiar projetos visando a redução de emissões.
Polícia Ambiental apreende 16 jacarés em propriedade rural do ES
Cinco javaporcos também foram levados pela polícia. Responsável não foi preso, mas vai responder por crime ambiental.
Cientistas usam 'robô-míssil' para monitorar tubarões-cinza nos EUA
Batizado de Otis, robô segue tubarão e mede alterações na água ao redor. Tubarões-cinza são listados como espécie vulnerável pela
IUCN.
15 / 10 / 2012 Felix Baumgartner faz salto da estratosfera
Queda livre a 38,6 mil metros de altura durou quatro minutos e 20 segundos. Depois disso, ele abriu o paraquedas e pousou em
segurança.
15 / 10 / 2012 Marcada para segunda-feira, audiência pública em Belo Monte é suspensa
O objetivo da audiência é que os integrantes das comunidades indígenas e de entidades civis que ocupam o canteiro de obras
apresentem suas reivindicações à Norte Energia.
15 / 10 / 2012 Ambientalista denuncia prática ilegal de caça de tartarugas na Bahia
Dos oito animais encontrados nas redes de pesca, seis estavam mortos. Prática é ilegal na região, que é Área de Proteção Estadual.
15 / 10 / 2012 Lobo-guará é resgatado em rodovia após ser atropelado, diz PRF em MS
Animal silvestre foi encontrado no sábado (13) por policiais. Lobo foi socorrido e encaminhado para delegacia em Dourados.
15 / 10 / 2012 Polícia ambiental apreende 800 m de redes de pesca em rios de MS
Vários peixes vivos que estavam enroscados nas redes foram soltos. Junto com as malhas, 147 anzóis também foram apreendidos,
diz polícia.
15 / 10 / 2012 DNA flagra pesca de tubarões ameaçados
Análises genéticas conduzidas por biólogos da Unesp indicam que animais ameaçados do grupo estão chegando aos mercados sem
que se perceba.
15 / 10 / 2012 USP São Carlos desenvolve concreto sustentável de resíduos industriais
Produto substitui 70% da areia natural pela de fundição e 100% da pedra. Objetivo é evitar o descarte inadequado e contaminação
de solos e águas.
15 / 10 / 2012 Células raras podem servir para tratar esclerose múltipla, diz estudo
Linfócitos do tipo B10 foram usados em ratos com resultado positivo. Pesquisa diz que células agem também contra outras doenças
autoimunes.
15 / 10 / 2012 Censo de animais em reserva do Acre ajuda a combater caça na região
Armadilhas fotográficas registraram centenas de bichos na Amazônia. Objetivo é demarcar área para proteção efetiva de animais
silvestres.
15 / 10 / 2012 Brasil é negligente no controle de agrotóxicos
Agricultura brasileira ainda utiliza 22 produtos químicos proibidos pela União Europeia e EUA. Anvisa tenta barrar 14 dessas
substâncias.
15 / 10 / 2012 CNPq recebe até quinta-feira propostas sobre métodos alternativos ao uso de animais em pesquisas
A Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais em Pesquisas foi criada em junho deste ano com o objetivo de atuar no
desenvolvimento, na validação e na certificação de tecnologias e de métodos alternativos ao uso de animais para os testes de
segurança e de eficácia de medicamentos e cosméticos.
15 / 10 / 2012 Cientistas detectam água no interior de cristais sobre superfície lunar
A geóloga Yang Liu e seus colegas da Universidade do Tennessee (EUA) analisaram amostras da superfície lunar colhidas do satélite
pelas missões Apollo e acharam restos de água em alguns de seus componentes.

15 / 10 / 2012 Voar para trás é fácil para o beija-flor
Pesquisadores americanos analisaram batidas de asas e consumo de oxigênio dos animais durante o voo.
15 / 10 / 2012 Endeavour chega a museu de Los Angeles onde ficará exposto
A nave despegou pela primeira vez em 1992 e até que cessou suas operações em 2011, tendo realizado 25 missões, 4.671 órbitas
ao redor do planeta em 299 dias, chegando a um total de 197.761.261 km.
16 / 10 / 2012 Agrotóxicos na berlinda
Consumo de produtos orgânicos cresce 40% em um ano no Brasil. Bom para o homem e para o meio ambiente.
16 / 10 / 2012 Ação “Ganhou, Doou” avança
No Mês do Consumo Consciente, ação voltada para as crianças incentiva o desapego e estimula a consciência ambiental.
16 / 10 / 2012 Homem pré-histórico comia carne de urso panda, sugere estudo chinês
Antropólogo disse que espécie teve população reduzida pelo homem. Fósseis de panda foram encontrados em área englobada por
cidade.
16 / 10 / 2012 Embrapa estuda clonar animal brasileiro ameaçado de extinção
Pesquisa de clonagem de espécie silvestre é pioneira no país, diz cientista. Para pesquisador, uma das possibilidades é clonar loboguará.
16 / 10 / 2012 MP de Goiás aciona usina por morte de peixes
O despejo de produtos químicos no leito do rio Canabrava, na região de Flores de Goiás, a 430 quilômetros de Goiânia, provocou a
morte de peixes e a contaminação do recurso hídrico.
16 / 10 / 2012 Após cheia recorde, estiagem afeta comunidades ribeirinhas do AM
Moradores de comunidade rural de Manacapuru precisam caminhar durante quase meia hora para pegar água na margem de rio. A
paisagem da estiagem difere totalmente do período de chuva deste ano. Nas escolas, devido o calor e a dificuldade de alcançar a
margem do rio, os alunos (crianças e adolescentes) são orientados a levar suas próprias garrafas de água.
16 / 10 / 2012 Expansão urbana pode deixar cidades mais verdes até 2030, diz ONU
Medidas simples de planejamento, como a abertura de mais parques, o plantio de árvores e a construção de jardins sobre lajes de
prédios, podem tornar as cidades menos poluídas e ajudar na proteção de plantas e animais, especialmente em grandes nações
emergentes.
16 / 10 / 2012 Dilma vai vetar alguns pontos da MP do Código Florestal, diz ministro da Agricultura
Os parlamentares da comissão modificaram a chamada “escadinha” proposta pelo governo federal, que estabelecia quanto das
margens de rios desmatadas deveriam ser replantadas de acordo com o tamanho da propriedade.
16 / 10 / 2012 Ativistas protestam contra caça de focas diante de embaixada do Canadá
Ato do Peta ocorreu em frente à embaixada em Berlim, na Alemanha. Manifestantes vestiram fantasias de focas e pintaram os
corpos.
16 / 10 / 2012 Tentativa de conciliação para desocupação do canteiro de obras de Belo Monte será nesta terça-feira
O objetivo da reunião é que os integrantes das comunidades indígenas e de entidades civis que ocupam o canteiro de obras
apresentem suas reivindicações à Norte Energia.
16 / 10 / 2012 Tremor de 2011 no Japão eleva risco de erupção no Monte Fuji, diz órgão
Símbolo nacional do país, vulcão de 3.776 metros está inativo desde 1707. Terremoto menor causou rachadura de 20 metros na
lateral da montanha.
16 / 10 / 2012 Predador exposto previamente a odor de presa tende a ignorá-la, diz estudo
Cientistas monitoraram ratos pré-expostos ao odor de ninhos de aves. Com cheiro prévio, ovos de aves tiveram 62% mais chances
de sobreviver.
16 / 10 / 2012 Duas espécies do país integram lista global dos 25 primatas ameaçados
Macaco-caiarara e o bugio-marrom foram citados pela organização IUCN. Lista foi apresentada nesta segunda na COP da
Biodiversidade, na Índia.
16 / 10 / 2012 Planeta com quatro sóis é descoberto por astrônomos nos EUA
PH1 é pouco maior que Netuno e fica a cerca de 5 mil anos-luz da Terra. Até hoje, apenas seis planetas são conhecidos por orbitar
dois sóis.
16 / 10 / 2012 Horário de verão começa à meia-noite de sábado
Segundo informações do Ministério de Minas e Energia, durante a vigência do horário diferenciado está prevista uma redução média
de 5% no consumo no horário de pico, que vai das 18h às 21h.
17 / 10 / 2012 Leoa com juba é avistada em região de país africano
Explicação mais provável é predisposição genética para anomalia, diz ONG. Animais são vistos com regularidade em Botsuana, na
África.
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