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Esperança de reviver tratado climático de Kyoto é reduzida
Quase 200 países vão se reunir em Doha, no Catar, entre 26 de novembro e 7 de dezembro para ao menos tentar. Mas Rússia,
Japão e Canadá, grandes economias que assinaram o Protocolo de Kyoto em 1997, já disseram que não vão se comprometer com
cortes nas emissões para depois de 31 de dezembro.
Antes mesmo de começar, conferência do clima realizada no Catar gera polêmica
Ambientalistas afirmam que creditar a um integrante da OPEP a sede da Conferencia do Clima é como pedir ao Drácula para cuidar
do banco de sangue.
União Europeia está perto de proibir prática do finning em tubarões
Técnica consiste em extrair barbatanas e devolver animal ainda vivo ao mar. Países-membros do bloco ainda precisam aprovar
projeto de lei.
Fórum pela sustentabilidade
Poder público mostra como mudança de atitude nos investimentos, compras, contratações e serviços pode ajudar o meio ambiente.
ONU vê poucas chances de El Niño antes do fim do ano
A organização tinha previsto anteriormente que o El Niño, tradicionalmente associado a mudanças nos padrões de chuvas,
provavelmente se desenvolveria em setembro e outubro.
'Desaparecimento' de ilha no Pacífico intriga cientistas
Grupo da Universidade de Sydney disse que ilha listada em mapas simplesmente não existe.
Japão busca alternativas à energia nuclear após acidentes radioativos
O governo do Japão mantém atualmente paralisados 48 dos 50 reatores nucleares devido ao incidente de Fukushima e,
paralelamente, há um plano para aumentar a utilização de energias alternativas à nuclear.
Museu da Amazônia terá Criadouro Experimental de Borboletas, no AM
Local contará com plantel inicial de 25 espécies. Projeto prevê realização de pesquisa ao longo de dois anos.
Cientistas encontram fóssil de rinoceronte em rocha vulcânica
Vestígios em pedras deste tipo são raros, afirmam os autores. Animal morreu em erupção de vulcão há 9,2 milhões de anos.
Especialistas dizem que Nordeste tem água, mas falta distribuição
As cidades nordestinas estão enfrentando desde o último mês de janeiro uma das maiores secas dos últimos 30 anos. As previsões
meteorológicas indicam que as chuvas só devem cair no Semiárido a partir do ano que vem.
Expedição encontra aves tropicais em ilhas do Ártico
Além da redução da cobertura de gelo, pesquisadores observaram a presença de aves de outras regiões do planeta no Ártico.
Força Nacional ficará mais 90 dias em Mato Grosso para evitar conflitos em reserva indígena
A Força Nacional atua em parceria com a Polícia Federal na Operação Xavante, que visa a evitar conflitos agrários durante a
desapropriação e retirada dos não índios da Reserva de Bordolândia.
Estudo mostra que seca pode afetar fluxo de água dentro de árvores

Xilema pode sofrer colapso devido a solo menos úmido. Pesquisadores testaram plantas de 81 lugares do mundo.
Cientistas veem bom momento para avanço americano na política do clima
A avaliação dos pesquisadores é que hoje há uma parcela maior do eleitorado que vê a mudança climática como problema grave, e
isso ajudará o presidente em medidas mais concretas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.
Ampliação da Reserva do Taim gera polêmica entre produtores e governo
Área que será desapropriada atinge fazendas de criação de gado. Reserva, que abriga mais de 150 espécies, deve triplicar de
tamanho.
Cientista anuncia descoberta histórica em Marte, mas Nasa reduz expectativa
Diretor da missão do Curiosity disse em entrevista que descoberta é digna de entrar em livros de história. Nasa afirmou que
entusiasmo de cientista seria apenas com qualidade dos dados.
Resgatado no Líbano, chimpanzé vai viver em santuário no Brasil
O animal ficará em um santuário no Paraná mantido pelo instituto Anami e que já abriga outro chimpanzé resgatado no Líbano há
dois anos.
Pnuma destaca experiências exitosas do Brasil para diminuir o desmatamento
No caso brasileiro, o estudo destaca que as medidas de controle e fiscalização do crime ambiental nas florestas do país resultaram
na redução da derrubada de árvores.
ONU diz que emissão de gases pode ultrapassar limite para 2020
Cumprimento de acordos climático não é suficiente, diz relatório. Pnuma aponta que são necessários mais investimentos 'verdes'.
Estudo revela características inéditas de planeta-anão 'irmão' de Plutão
Principal descoberta é que Makemake não possui atmosfera. Corpo celeste fica no Sistema Solar, mais distante que Plutão.
Programa tenta evitar extinção de espécies 'feias' ameaçadas
Um projeto da Sociedade Zoológica de Londres pretende focar na preservação de animais não tão 'adoráveis' como o urso panda, os
elefantes e os tigres.
Em 2 anos, pecuária compromete 1,4 mil km² da Bacia do Alto Paraguai
Área do planalto equivale a 140 mil campos de futebol, diz WWF-Brasil. Dados fazem parte de levantamento sobre cobertura de
vegetação nativa.
MPF apura suspeita de contaminação de córrego em aldeia indígena em MS
MPF pediu que PF investigue; polícia ainda não foi informada do caso.
Agência brasileira lança passeio no espaço por US$ 107 mil
A primeira decolagem comercial da Lynx, projetada pela empresa americana XCor Aerospace e com capacidade para duas pessoas, o
piloto e o turista, está prevista para março de 2014.
Pesquisadores registram 39 espécies de aves-do-paraíso na Oceania
Pássaros de diferentes tamanhos foram vistos em Papua-Nova Guiné. Fotógrafo e ornitólogo coletaram material em expedições
feitas em 8 anos.
Programa vai ampliar políticas sociais, capacitação e crédito para comunidades quilombolas
A presidente Dilma Rousseff ressaltou que é preciso fazer com que as políticas sociais, a capacitação e o crédito cheguem aos
quilombos para que essas comunidades deixem de produzir apenas para subsistência e passem a ter renda.
Inaugurada no Brasil primeira "cidade inteligente" da América Latina
A "Cidade Inteligente Búzios" permitirá que os moradores tenham tarifas diferenciadas de acordo com o horário de consumo, um
sistema de iluminação "mais sustentável" e edifícios públicos com mais eficiência energética, explicou a companhia em comunicado .
Jacaré sem rabo nos EUA pode ser o primeiro do mundo a ganhar prótese
Animal de 9 anos perdeu cauda após ser abocanhado por outro da espécie. Mr. Stubs ('Senhor Toco') não pode mais nadar nem
armazenar nutrientes.
Morte de George Solitário não extinguiu tartaruga de Galápagos
Uma pesquisa realizada em conjunto com a universidade americana de Yale "demonstra a existência de 17 tartarugas com
ascendência da ilha Pinta, que habitam o vulcão Wolf, da ilha Isabela".
Países emergentes pressionam ricos por metas climáticas
A poucos dias das negociações da ONU, Brasil, China, Índia e África do Sul divulgam nota afirmando que responsabilidade por
sucesso da reunião climática é dos países ricos.
Governo capacita moradores em áreas de risco para enfrentar desastres naturais
O treinamento será realizado neste sábado (24) em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e Paraná.
Arquipélago da Madeira registra mais de mil infectados com dengue
Surto preocupa centro de prevenção de doenças na Europa. Enfermidade não era transmitida no continente desde os anos 1920.
Cientistas encontram fósseis de pinguim gigante na Antártida
Cientistas argentinos descobriram os fósseis de um pinguim de 2 m de altura que viveu na Antártida há 34 milhões de anos.
Análise de fósseis revela detalhes de asas ancestrais
Estudo diz que animais pré-históricos passavam muito tempo em árvores. Penas evoluíram para isolamento térmico, exibicionismo e
depois para voo.

Estudo diz que Groenlândia perde 200 bilhões de toneladas por ano
Perda de massa é resultado de derretimento por mudança climática. Dados foram obtidos por satélites entre abril de 2002 e agosto
de 2011.
Volume de gases estufa na atmosfera bate novo recorde, diz órgão da ONU
Gases como o CO2 e o metano atingiram volume máximo em 2011. Levantamento é da Organização Mundial de Meteorologia.
Estudo indica avanço do uso do solo na região do Pantanal no Brasil
De 2008 a 2010, área de vegetação nativa caiu de 86,6% para 86,2%. Ambientalistas consideram que Pantanal não está livre de
ameaças.
Jacaré-açu de quase 300 kg é encontrado em porto de Manaus/AM
Corpo de Bombeiros e Manaustrans trabalharam no transporte do animal. Agora, ele será tratado e ficará sob responsabilidade do
Inpa.
Comissões do Congresso devem ir a Mato Grosso do Sul para ajudar na solução de conflito de terras entre índios e fazendeiros
Além dos membros da comissão externa criada para acompanhar a disputa pelas terras que ficam na reserva indígena, também
pretendem ir ao local os membros das comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado e os integrantes da Frente
Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas.
Composto descoberto pela Unesp de Araraquara, SP, pode tratar Alzheimer
Substância foi extraída de árvore conhecida como Cássia do Nordeste. Laboratório tem banco de dados de compostos extraídos da
biodiversidade.
Voz das mulheres precisa ser mais ouvida nos debates sobre o clima
Especialistas dizem que as mulheres nos países pobres sofrem muito mais com os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, elas
costumam lidar melhor com os recursos naturais.
No Dia de Zumbi, ativistas comemoram avanços e cobram titulação de terras quilombolas
Das cerca de 30 comunidades quilombolas fluminenses que defendem o reconhecimento da terra que ocupam, conforme garante a
Constituição, apenas duas têm a posse garantida
Pesquisador amazonense detecta nova espécie de planta
Planta já existia desde os anos 70, mas só foi estudada em 2011. Espécie está no herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia.
Chimpanzés e orangotangos também têm crise da meia idade, diz estudo
Resultado mostra que fenômeno não é causado só por fatores sociais. Felicidade tem 'formato de U', com pontos altos na juventude
e na velhice.
Prefeitos da América Latina buscam soluções para mudança climática
A cúpula climática tem como um de seus principais objetivos políticos criar uma rede de cidades latino-americanas para lutar contra
o aquecimento global.
Governo prepara proposta sobre royalties para terra indígena
'Estamos finalizando essa discussão no governo', diz ministra. Ideia é remunerar índios impactados por grandes projetos de
infraestrutura.
Pela primeira vez, o país passa a presidir o Conselho Mundial da Água
Atualmente, o país possui quatro representantes no quadro dos chamados governadores do Conselho Mundial da Água, ou seja,
grupo de 36 especialistas que representam instituições de vários países com direito a voto no conselho.
Bolivianos fogem e abandonam mais de meia tonelada de pirarucu ilegal
O pescado foi apreendido pela Polícia Ambiental de Guajará-Mirim (RO). Homens fugiram ao perceber a presença da polícia.
México examina esqueleto de cão com mil anos
O animal descoberto na caverna da Candelária, em Coahuila, no norte do país, media 42 centímetros de comprimento e 22
centímetros de altura e, pela sua posição, indicava que era domesticado.
Número de mortes causadas pelo HIV no mundo cai pelo 5º ano seguido
Em 2011, Aids matou 1,7 milhão, o que é 24% a menos que em 2005. Para programa da ONU, eliminar a doença é 'totalmente
viável'.
Assassinato de golfinhos intriga autoridades nos EUA
Crimes ambientais têm ocorrido na costa do Golfo do México. Animais foram encontrados mutilados na região.
Parque da cidade de São Paulo terá usina de energia solar
O projeto será um experimento para o uso da energia fotovoltaica no abastecimento urbano.
Banco Mundial teme trágico aumento de temperatura em 4° C até 2060
Efeitos podem ser devastadores para cidades costeiras e países pobres. Acordos sobre clima na ONU se comprometem a limitar
elevação em 2° C.
Cientistas desvendam mistérios de mamífero que põe ovos
Pesquisadores esperam que equidna possa ajudar a preservar outras espécies ameaçadas.
Maior usina solar do mundo deve abastecer 72 mil residências nos EUA
Construção está sendo feita no deserto do Arizona. Projeto deve ser concluído em 2013.
EUA gastaram mais de US$ 20 mi com projetos cancelados da Nasa

Apesar de alguns cancelamentos serem, de fato, naturais, muitos outros poderiam trazer bons frutos, mas não chegaram ao seu
fim.
Maranhão é o 1º em número de focos de incêndio no país este ano, diz Inpe
Segundo instituto, aumentou em 130% os focos de calor em relação a 2011. Só nas últimas 48 horas foram identificados novos 91
focos.
Zoológico de Gramado/RS comemora reprodução inédita de pinguins
Casal de pinguins-de-magalhães choca ovos no pinguinário do parque. Segundo equipe veterinária, fato é inédito em zoológicos do
Brasil.
MMA discute agenda comum com movimentos sociais
MMA reuniu-se nesta segunda-feira (19) com pequenos agricultores, seringueiros e quilombolas.
Fontes limpas e renováveis correspondem a 83% da energia gerada no Brasil
Desde o início do Programa de Aceleração do Crescimento 2, o Brasil aumentou em 4.244 megawats (MW) sua capacidade geradora,
com a entrada em operação de 52 empreendimentos.
Brasil e Noruega discutem sustentabilidade
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, destaca importância dos acordos bilaterais nas iniciativas de desenvolvimento
sustentável.
Pesquisa com energia solar rende prêmio a brasileiro
O químico Antônio Patrocínio recebeu do governo alemão o "Green Talents 2012", que premiou 25 jovens cientistas do mundo todo
que pesquisam diferentes aspectos do desenvolvimento sustentável.
Transplante de célula de focinho faz cão voltar a andar
Técnica pode ajudar humanos a recuperar movimentos após lesão na medula.
Áreas de risco em Manaus/AM serão mapeadas até dezembro deste ano
'Carta Geodésica deve mapear pontos críticos, diz Defesa Civil. Trabalho é feito em parceria entre com Serviço Geológico do Brasil.
Após quatro meses, astronautas de estação espacial voltam à Terra
A americana Sunita Williams, o japonês Akihiko Hoshide e o russo Yuri Malenchenko estavam desde julho no espaço fazendo
experimentos.
Insetos 'domesticaram' bactérias para obter benefícios, sugere estudo
Cientistas descobriram novo micróbio que faz relação simbiótica com inseto. Bactéria pode ajudar a impedir transmissão de doenças,
como a dengue.
Astrônomos descobrem planeta 13 vezes maior que Júpiter
Chamado de Kappa Andromedae b, o planeta teria 13 vezes mais massa do que Júpiter e, consequentemente, seria muito maior do
que qualquer outro planeta do nosso sistema solar.
São Paulo inicia operação para evitar epidemia de dengue no verão
Até sexta-feira (23), os agentes vão visitar casas, serão feitos mutirões de limpeza para destruir os criadouros do mosquito Aedes
aegypti, além de campanhas educativas.
Marinha, Exército e Aeronáutica fazem operação conjunta para proteger Amazônia Azul
O objetivo é simular possíveis ataques estrangeiros a pontos estratégicos ao longo da costa, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de
Janeiro, incluindo a infraestrutura petrolífera, principalmente contra os campos do pré-sal, usinas hidrelétricas e nucleares, portos e
refinarias.
NY lentamente restaura suas luzes após tempestade Sandy
Fitas de isolamento ainda barram as portas de lobbies enlameados e escurecidos na cidade.
Prefeito do Rio diz que empreendimento imobiliário na Praia da Reserva é legal
Segundo Eduardo Paes, a instalação do empreendimento está autorizado desde 2005, antes de sua gestão, e explicou que para
impedir novas edificações no local transformará a Área de Proteção Ambiental de Marapendi.
Seminário discute agricultura familiar sustentável
Seminário, que acontece em Brasília de 28 a 30 de novembro, apresenta projetos bem sucedidos de educação ambiental e reúne
bons exemplos em livro
Paris quer banir antigos
Para evitar a poluição gerada pelos veículos, o prefeito Bertrand Delanoë quer banir carros com mais de 17 anos, motos com mais
de 10 anos e veículos comerciais pesados com mais de 18 anos.
Pesquisadores identificam nova espécie de minissapo no ES
Animal de 15 milímetros habita restinga no litoral capixaba. 'Melanophryniscus setiba' tem coloração marrom e vive no chão da
floresta.
Expansão da classe média influencia crescimento do mercado de orgânicos
O mercado de produtos orgânicos movimenta hoje, no Brasil, “em torno de meio bilhão de reais”. Esse mercado cresce entre 15% e
20% ao ano e é abastecido por cerca de 90 mil produtores que “têm alguma produção orgânica ou agroecológica”. Desse total, cerca
de 85% são agricultores familiares.
EUA criam caverna artificial para salvar morcegos de epidemia
Objetivo é evitar proliferação de fungo que tem devastado a espécie. Bunker está localizado a 100 km da cidade de Nashville.

Vulcão equatoriano Reventador mantém atividade sísmica e várias explosões
A atividade do Reventador começou a experimentar uma nova fase eruptiva no começo deste ano e nos últimos dias, foi
caracterizada pela geração de fluxos de lava, explosões e a presença de colunas de emissão de gases de maior altura.
Antibióticos dados a animais chegam ao solo e podem contaminar vegetais
O engenheiro agrônomo Rafael Leal, pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em Piracicaba (SP), afirma que
os resíduos atingem o ambiente de forma direta, nas fezes e na urina dos animais tratados, ou indireta, com o uso de esterco animal
na adubação de propriedades rurais.
Grupo da Nasa afirma que viagem mais rápida que a luz pode ser possível
Enquanto o maior caçador de planetas americano sai em busca de supercivilizações, um físico da Nasa desenvolve um meio de
visitá-las.
Austrália cria rede de proteção para preservar biodiversidade marinha
País anunciou proteção para área de 2,3 milhões de km². Indústria da pesca é contra e teme perda na produtividade e de empregos.
Até dois terços das espécies marinhas podem ser desconhecidos, diz estudo
A partir do levantamento das quase 215 mil espécies já catalogadas pelo Worms, pesquisadores estimam que o número total de
espécies que habitam os oceanos possa chegar a até 1 milhão.
Bicho também pode ter diabete
Cansaço e sede podem ser sintomas da doença em cães e gatos.
Ibama desarticula exploração ilegal de madeira em Santarém/PA
Foram apreendidas 915 toras de madeiras consideradas nobres. Material seria exportado para outros continentes.
Cientistas encontram na África lanças de pedra feitas há 500 mil anos
Material teria sido elaborado por ancestral do homem moderno. Descoberta foi publicada nesta sexta-feira na revista 'Science'.
Ecologista muda categoria de eucalipto gigante para proteger espécie da maior árvore do mundo
O eucalipto gigante da Austrália, a mais alta árvore produtora de flores do planeta, deve ser classificada como árvore de floresta,
relata novo estudo da Universidade da Tasmânia.
Elefante "fala" quando está rodeado por pessoas
Entre as palavras que ele pronuncia estão: annyong (olá), anja (senta), aniya (não), nuo (deita) e choah (bom).
Luta contra a desigualdade passa pelo acesso a sanitários, afirma ONU
ONU afirma que 1 bilhão de pessoas ainda não usam banheiros no mundo. Acesso a sanitários faz parte dos direitos humanos
básicos.
Astrônomos identificam nova galáxia considerada a mais distante já encontrada
Batizada de "MACS0647-JD", a decana das galáxias nasceu 420 milhões de anos depois do Big Bang, a explosão que deu origem ao
Universo, quando nosso Universo tinha apenas 3% de sua idade atual (13,7 bilhões de anos).
Ave australiana ensina "senha" a filhotes para evitar invasão do ninho
A ave australiana "fairywren" ensina uma chamada única aos filhotes que vão nascer – uma espécie de senha Estudo com pássaro
confirma tese de que animais e humanos captam cheiro do medo.
Grilos e mamíferos têm sistema auditivo parecido, diz pesquisa
Os resultados do estudo, feito nas universidades de Bristol e Lincoln, no Reino Unido, são a peça que faltava no quebra-cabeça para
compreender o processo de transformação de energia nos ouvidos desses animais.
Petrobras bate recorde de entrega de gás natural em outubro
De janeiro a outubro, a entrega média diária foi 42,2 milhões de metros cúbicos – aumento de 14% em comparação à média diária
dos primeiros dez meses de 2011, com 37 milhões de metros cúbicos por dia.
Seminário reúne especialistas em petróleo e gás em Brasília
O 13° Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil promete movimentar o Senado Federal, em Brasília, no próximo dia
22. Destaque para os painéis de debate sobre o PL 2565/2011, o sucesso da produção no Pré-Sal e as incertezas no mercado de
derivados.
Afinidade de besouro com esterco mantém sua temperatura
Inseto usa bolas de esterco não só como proteção e alimento, mas também para evitar o superaquecimento do corpo nas savanas
africanas.
Polícia de Hong Kong apreende mais de 1 tonelada em dentes de marfim
Contêiner com 569 peças de material ilegal foi barrado em porto da cidade. É a segunda grande apreensão do tipo na região em
menos de um mês.
Projeto pioneiro tenta salvar as toninhas de extinção em SC
O "Projeto Toninhas" conseguiu desenvolver um processo de captura e marcação dos indivíduos residentes na Baía da Babitonga
(localizada também em Joinville) para monitorar a espécie.
12 / 11 / 2012 Fundação vai revitalizar jardim histórico de 9.000 metros da casa de Rui Barbosa, no RJ
O jardim e a casa estão protegidos pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) por seu valor histórico e
artístico desde 1938. Atualmente, o Iphan desenvolve atividades de pesquisa, conservação e educação na área.
12 / 11 / 2012 Pesquisadores da Embrapa desenvolvem alimento do futuro
Laboratórios criam plantas fortificadas, resistentes a pragas e tolerantes a períodos de estiagem.

12 / 11 / 2012 Se aprovado, projeto de lei de SP garantirá vagas para bicicletas em estacionamentos
Se receber o aval da prefeitura para entrar em vigor, estabelecimentos comerciais, shoppings, edifícios, condomínios e
estacionamentos em geral terão que reservar entre 5 a 10% de vagas exclusivamente para bicicletas.
12 / 11 / 2012 Universo só pode produzir mais 5% das estrelas
Uma equipe internacional de astrônomos descobriu que metade das estrelas que já existiu no Universo foi criada entre nove e 11
bilhões de anos atrás e que o restante começou a ser formado nos anos posteriores a esse estágio inicial.
12 / 11 / 2012 Pesquisa da USP utiliza húmus de minhoca na descontaminação de solos
Com o novo método desenvolvido pela pesquisa, o material empregado na vermicompostagem, o esterco bovino, é usado por ter
propriedades orgânicas e também por ter se apresentando como solução ecológica, já que se trata de um resíduo que seria
descartado no meio ambiente.
12 / 11 / 2012 Tremor de magnitude 6,2 graus sacode a Guatemala
Este é o tremor mais forte das 198 réplicas registradas na Guatemala desde o terremoto de quarta-feira passada.
12 / 11 / 2012 Índios estão integrados ao modo de vida urbano, afirma pesquisa
Televisão, DVD, geladeira, fogão a gás e celulares são bens de consumo que já foram incorporados à rotina de muitas aldeias. A
formação universitária é um sonho da maioria deles.
12 / 11 / 2012 Arianespace lança satélite brasileiro de telecomunicação em órbita
Com uma massa de 3,2 toneladas, 16 repetidores de banda Ku e 28 de banda C, o satélite poderá oferecer cobertura de
telecomunicações ao Brasil e a região andina - Colômbia, Peru, Bolívia e Equador - por mais de 16 anos.
12 / 11 / 2012 China lançará nova nave espacial tripulada em junho de 2013
A missão Shenzhou 10 contará com uma tripulação de dois astronautas homens e uma mulher, como ocorreu com sua
predecessora, a Shenzhou 9, neste ano.
12 / 11 / 2012 Mudança climática pode deixar 17% dos pandas sem comida
O panda é uma das espécies mais ameaçadas de extinção. Ele sofre, por exemplo, com o desmatamento e fragmentação de seu
habitat. Além disso, a espécie tem uma falta de apetite sexual que dificulta a reprodução em cativeiro. Agora, o clima também pode
ser um inimigo.
12 / 11 / 2012 Suriname resgata 105 animais selvagens criados irregularmente
Organização apreendeu preguiças, tamanduás e porcos-espinhos. Lei do país proíbe manutenção de espécies como animais
domésticos.
12 / 11 / 2012 'Prefiro 10 hidrelétricas a uma nuclear', diz ministra sobre usinas em RO
Izabella Teixeira defendeu hidrelétricas como ‘forma mais segura e barata’. Para ministra, construções não inviabilizam os recursos
hídricos na região.
12 / 11 / 2012 Incêndios destroem parte de reserva ambiental no Amapá
Reserva Biológica do Lago Piratuba já perdeu 6 mil hectares de mata. Segundo o Instituto Chico Mendes, incêndios são criminosos.
12 / 11 / 2012 Cuidar de ovos é tática de sedução e de sobrevivência para aracnídeo
Pesquisa feita no Instituto de Biociências da USP mostra que pais solteiros da espécie Iporangaia pustulosa vivem mais e têm mais
chance de copular com novas fêmeas.
12 / 11 / 2012 EUA vão estudar mudança climática no Pacífico com aviões não tripulados
Aeronaves têm origem militar e foram adaptados pelo Serviço Geológico. Elas podem ser equipadas com câmeras digitais e
sensores.
12 / 11 / 2012 Estudo identifica motivo do aumento do gelo na Antártica
Mudança climática mudou padrões de vento e gerou maior congelamento. Águas polares do Sul tiveram congelamento recorde em
2012.
12 / 11 / 2012 Inpe recupera dados climáticos que estavam em estação antártica
Instituto estuda o clima no continente desde 1984. Incêndio na estação brasileira em fevereiro afetou pesquisas.
13 / 11 / 2012 Comissão Europeia quer suspender taxa de CO2 na aviação até 2013
Lei obriga companhias aéreas que operam na UE a pagar taxa por emissão. Comissão Europeia avalia ser possível ter acordo
internacional em 2013.
13 / 11 / 2012 Famílias investem no plantio de árvores de forma sustentável, em RO
O metro cúbico da espécie teca chega a custar US$ 450. Produtor recebe investimento de empresário francês para cultivar a
espécie.
13 / 11 / 2012 Brasília testa ônibus elétrico chinês para a Copa de 2014
Nos próximos três meses, o transporte sustentável poderá ser avaliado pela população.
13 / 11 / 2012 Primeiro de uma série de 11 novos projetos moveleiros é instalado no interior do Pará
A ação em Paragominas é resultado da Operação Arco Verde e faz parte do Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal.
13 / 11 / 2012 Mexicanos lutam para salvar salamandra com "síndrome de Peter Pan"
O sumiço da salamandra axolotle eliminaria uma das poucas ligações naturais que os mexicanos têm com a Cidade do México,
construída sobre ilhas em uma vasta rede de lagos de montanha. Sua extinção na natureza também pode prejudicar cientistas que
estudam suas características intrigantes.
13 / 11 / 2012 Governo do Rio vai multar município da Baixada Fluminense por falta de coleta de lixo

O Instituto Estadual do Ambiente decidiu multar a prefeitura de Duque de Caxias pelo descumprimento de um termo de ajustamento
de conduta sobre a questão.
13 / 11 / 2012 Cientistas criam 'pele' de plástico sensível ao toque que se cura sozinha
Sensor flexível consegue detectar aperto de mão e pouso de borboleta. Mesmo quando cortado, material recupera força e
condutividade elétrica.
13 / 11 / 2012 Consórcio suspende obras de Belo Monte após episódios de vandalismo
A empresa informou que houve vandalismo nos canteiros de trabalho no sábado (10) e domingo (11), com o registro de sete
pessoas com ferimentos leves.
13 / 11 / 2012 Ativistas protestam em Viena contra uso de animais em experimentos
Manifestantes ficaram 'enjaulados' em frente ao parlamento austríaco. Vestidos com cabeças de coelho, ato alertou sobre prática
científica.
13 / 11 / 2012 Organizações dizem que Brasil desperdiça potencial de energia limpa
Relatório de ONGs afirma que energias solar e eólica são subaproveitadas. Texto aponta que sistema atual de geração de energia
tem grandes perdas.
13 / 11 / 2012 Edifícios de Toronto, no Canadá, viram armadilhas para aves
São tantas as aves que se chocam contra as torres de vidro da cidade mais populosa do Canadá que voluntários percorrem o distrito
financeiro todas as manhãs, em busca delas.
13 / 11 / 2012 Índios da Aldeia Maracanã são surpreendidos com demolição de parte do muro do antigo Museu do Índio no Rio
A demolição de parte do muro e o corte de algumas árvores continuaram nesta segunda-feira (12), pela Secretaria Municipal de
Obras, vão permitir a construção de uma passarela no local.
13 / 11 / 2012 Pesquisa chinesa faz contagem de espécie ameaçada de boto
Animal chamado informalmente de 'porco do rio' vive no Yang-tsé. Em 2006, havia apenas 1,8 mil animais da espécie.
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