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• ABSTRACT 

• EDITOR'S SUMMARY 
The largest noncyclic molecules detected in the interstellar medium (ISM) are organic with a straight-chain carbon backbone. We 
report an interstellar detection of a branched alkyl molecule, iso-propyl cyanide (i-C3H7CN), with an abundance 0.4 times that of its 
straight-chain structural isomer. This detection suggests that branched carbon-chain molecules may be generally abundant in the 
ISM. Our astrochemical model indicates that both isomers are produced within or upon dust grain ice mantles through the addition 
of molecular radicals, albeit via differing reaction pathways. The production of iso-propyl cyanide appears to require the addition of a 
functional group to a nonterminal carbon in the chain. Its detection therefore bodes well for the presence in the ISM of amino acids, 
for which such side-chain structure is a key characteristic. 
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5 Bold Claims of Alien Life 
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Is There Life Out There? 
Credit: Hoover/Journal of Cosmology 
For as long as we can remember, humans have wondered if we are alone in the universe.In fact, in September 2013, a team of 
British scientists claimed a cell fragment found by a balloon flight in the upper atmosphere may beproof of life from space. While 
individuals and conspiracy theorists often come forward with new "proof" of alien visitations, even scientists have claimed to find 
evidence for extraterrestrial life. Here are our top five scientific claims for aliens. 
 
 



AMBIENTE BRASIL 

 
Boias ajudarão no monitoramento de mudanças climáticas no litoral 

Doze estações maregráficas devem ser montadas até o fim do ano. 

Cientistas aceleram análise da ligação humana com climas extremos 

Parceria é de organização de jornalismo científico dos EUA com instituições. Objetivo é saber se ação do homem influencia nas 
mudanças climáticas. 

Teste de olfato ajuda a prever expectativa de vida 

A pesquisa publicada na revista científica online PLOS One descobriu que 39% dos 3 mil adultos que apresentaram o sentido do 
olfato menos eficiente morreram nos cinco anos anos seguintes. 

Nasa planeja mover asteroide para próximo da Terra até 2020 

Mesma tecnologia utilizada para trazer o asteroide para próximo da Terra servirá para desviar qualquer asteroide que esteja vindo 
na direção do nosso planeta. 

Adolescentes são presos nos EUA por matarem quase mil galinhas a pauladas 

Os agentes garantiram ter encontrado "provas que vinculam os jovens ao caso" na casa em que foram detidos dois dos acusados, e 
agora estão centrados em investigar as possíveis motivações que os levaram a matá-las. 

Variação do clima provocou tornado em Brasília, explica Inmet 
Libéria vai processar paciente que saiu do país com ebola por ter mentido 

Thomas Eric Duncan mentiu em questionário que respondeu no aeroporto. Ele respondeu que não tinha entrado em contato com 
pacientes de ebola. 

Terras indígenas ganham planos de gestão territorial e ambiental na Amazônia 

O projeto vai apoiar o desenvolvimento, mas sobretudo a implementação dos planos de gestão territorial pelas organizações e 
conselhos de caciques indígenas. 

Voos baixos são proibidos no Alasca para proteger morsas encalhadas 

Barulho de motores poderia causar debandada e mortes por esmagamento. Cerca de 35 mil animais estão em praia após redução de 
mares congelados. 

Gene especial é responsável pela migração das borboletas-monarca 

Cientistas descobriram que único gene teria milhões de anos. Análise científica foi publicada na revista 'Nature'. 

Foz do Iguaçu/PR é eleita Melhor Destino de Ecoturismo 

O título é um reconhecimento à enorme diversidade de passeios e programas oferecidos na cidade, todos ligados ao meio ambiente. 

Centro-Oeste é região propícia para formação de tornados, diz especialista 

Fenômeno ocorreu nesta quarta-feira nas proximidades de Brasília. Segundo meteorologistas, pode haver mais tornados até o 
outono. 

Baleia-beluga e cantor fazem dueto com músicas de Vivaldi e Händel 

Contratenor francês Philippe Jaroussku participou de ação na Espanha. Belugas são capazes de imitar a voz humana e emitem 33 
sons diferentes. 

Canadá terá 1ª usina de captura de carbono em larga escala do mundo 

Investimento pode renovar interesse no uso de carvão para a gerar energia. Planta fica em Estevan, na província de Saskatchewan. 

Panamá inaugura 1º museu mundial da biodiversidade, assinado por Frank Gehry 

As galerias de exibição permanente narram a história do surgimento do que hoje é o Panamá e de como isto produziu a criação de 
dois oceanos diferentes, o Pacífico e o Atlântico, mudando a vida em todo o planeta e também gerando mudanças em sua 
diversidade biológica. 

'Rebaixado' de categoria, Plutão pode retomar condição de planeta 

Em 2006, Plutão foi rebaixado à categoria de 'planeta anão'. Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica retomou debate sobre 
questão. 

Canadá terá 1ª planta de captura de carbono em larga escala do mundo 

Se for bem-sucedido, o projeto piloto, de CAD$ 1,4 bilhão (US$ 1,25 bilhão) poderá renovar o interesse no uso de carvão para a 
geração de energia, em um momento em que vários países buscam desativar as térmicas a carvão - uma das principais fontes de 
emissão de gases causadores do efeito estufa, associadas com o aquecimento global. 



Colina da Acrópole, em Atenas, está afundando e precisa de reparos 

A queda de uma rocha de "tamanho considerável" em um dos acessos ao cume em janeiro passado, alarmou os especialistas, que 
abriram uma investigação para analisar a estabilidade do sítio. 

Estudo revela origem da migração das borboletas monarca 

A migração anual das borboletas-monarca, do Canadá ao México, seria resultado da atuação de um único gene, com milhões de 
anos de antiguidade, garantiram biólogos em estudo publicado nesta quarta-feira (1º). 

DF registra formação de tornado pela primeira vez 

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o tornado é considerado de escala 0, entre 0 e 5, ou seja, de 
baixo poder de destruição. Ela ainda explicou que o tornado estruturou-se após a formação de uma nuvem de tempestade. 

Prédios na Esplanada dos Ministérios têm luz especial para 'Outubro Rosa' 

Congresso, Palácio do Planalto, Catedral e STF ficam iluminados até dia 31. Campanha busca incentivar o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. 

Carro do futuro será rápido, híbrido e econômico 

O veículo do futuro será mais simples, híbrido e rápido para se adaptar às exigências ambientais, afirmam fabricantes e especialistas 
que participarão do Salão do Automóvel que começa nesta quarta-feira (1º) em Paris. 

“Jesus nunca existiu”, defende historiador americano 

Em entrevista ao Daily Mail, Michael Paulkovich afirma que estudou 126 escritores da época e nenhum cita Jesus. 

Mortos por ebola na África Ocidental chegam a 3.338, segundo OMS 

Total de infectados é de 7.178, de acordo com mais recente balanço. Número de novos casos semanais diminuiu, mas situação ainda 
é grave. 

Cabines telefônicas de Londres ganham versão verde 

A primeira Solarbox foi inaugurada na manhã desta quarta-feira em Tottenham Court Road, um dos pontos mais movimentados da 
capital britânica. 

Aquecimento global faz 35 mil morsas se aglomerarem em praia 

Observadores encontraram, na semana passada, cerca de 50 carcaças de animais que podem ter morrido durante uma debandada. 

Brasil tem 41 casos de chikungunya transmitidos no país e 38 importados 

Ministério da Saúde divulgou novo balanço da doença nesta quarta-feira. Bahia e Amapá têm casos de transmissão interna. 

Especialistas debatem plano contra vazamento de petróleo no mar 

Governo e setor privado debatem estratégia conjunta, capaz de estabelecer procedimentos padronizados. 

Cientistas afirmam que lava criou 'figura humana' na Lua 

Motivo da erupção de lava ainda não foi definido. Pesquisa foi publicada nesta quarta-feira na revista 'Nature'. 

Caçador é preso por crime ambiental em Angra dos Reis, litoral sul do Rio 

Operação de combate à caça e extração ilegal de palmito, na madrugada desta terça-feira (30), em Garatucaia, distrito do município 
de Angra dos Reis, litoral sul fluminense, destruiu quatro ranchos de caçadores em área protegida de Mata Atlântica e prendeu um 
caçador. 

Leões são retirados de Gaza depois de zoológico ser bombardeado 

Trio de leões viverá em santuário na Jordânia; transporte foi feito por ONG. Segundo organização, mais de 80 animais do zoológico 
morreram. 

Espanha, Portugal e Brasil se unem para promover doutorados e pesquisas 

A Universidade de Salamanca, na Espanha, o Instituto Politécnico do Porto e institutos politécnicos do Brasil desenvolverão 
programas conjuntos de doutorado e de pesquisa e facilitarão o intercâmbio entre estudantes e professores. 

Cientistas criam dispositivo que funciona como 'capa da invisibilidade' 

Método de americanos utiliza lentes que fazem objetos desaparecerem. Experimento ajudaria a evitar pontos cegos que atrapalham 
motoristas. 

Pandas trigêmeos completam dois meses de vida na China 

Os filhotes agora têm 95% de chance de sobreviver. 



Inaugurado em Amsterdã primeiro zoológico de micróbios do mundo 

O primeiro "zoo interativo de micróbios" do mundo abriu as portas em Amsterdã nesta terça-feira (30), lançando nova luz sobre as 
minúsculas criaturas que compõem dois terços de toda matéria viva e são vitais para o futuro do nosso planeta. 

Califórnia é o primeiro estado a proibir sacolas plásticas nos EUA 

Medida entra em vigor em 2015, segundo lei promulgada por governador. Lojas poderão cobrar 10 centavos por sacolas de papel ou 
reutilizáveis. 

Brasileiras ajudam a descobrir molécula capaz de tratar câncer 

Molécula encontrada em bactéria marinha pode combater câncer de pele. Seriniquinona tem como alvo proteína presente em célula 
cancerígena. 

EUA confirmam primeiro caso de ebola diagnosticado no país 

Informação é dos Centros para Controle de Doenças e Prevenção dos EUA. Nesta segunda-feira, paciente havia sido isolado em 
hospital de Dallas. 

Começa a campanha de coleta e reciclagem de cartões de plástico 

Iniciativa visa reforçar importância da educação ambiental, da coleta seletiva e da reciclagem dos plásticos. 

População animal caiu pela metade no mundo em 40 anos, diz relatório 

Segundo o documento, chamado Living Planet Report, os números são piores do que se pensava antes devido a uma nova 
metodologia usada em comparação com um relatório divulgado há dois anos. 

Homem que tentou vender cabeça de rinoceronte pela internet é inocentado 

Americano recebeu cabeça de volta depois se ser declarado inocente. Ele foi acusado pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos 
EUA. 

Cientistas descobrem nova espécie de rã fluorescente no Panamá 

Análise do DNA do anfíbio ajudou a encontrar exemplar venenoso e laranja. O novo tipo de rã foi nomeado de 'Andinobates 
geminisae'. 

Iphan quer incluir Cais do Valongo como patrimônio da humanidade 

A candidatura faz parte do reconhecimento das matrizes africanas do Rio, expressa no Circuito Histórico e Arqueológico de 
Celebração da Herança Africana. 

Missão da ONU contra o ebola quer ter progresso significativo em 60 dias 

Novo chefe da campanha pretende garantir tratamento para 70% dos casos. Epidemia já causou mais de 3 mil mortes na África 
Ocidental. 

Oiapoque e Feira de Santana têm suspeita de mais de 800 casos de chikungunya 

A febre chikungunya é parecida com a dengue e tem os mesmos sintomas: febre, dores nas articulações, mal-estar. 

Estudo culpa aquecimento global por eventos climáticos extremos de 2013 

Cientistas avaliaram 16 casos de extremos climáticos em 2013. Mudanças climáticas aumentaram risco de 9 desses eventos 
ocorrerem. 

Munique planeja ter 100% de energia limpa até 2025 

A Alemanha é um dos países mais avançados no mundo em iniciativas e desenvolvimento de tecnologias alternativas. 

Grande Barreira de Corais da Austrália luta para recuperar seu esplendor 

A Grande Barreira de Corais, situada na costa nordeste da Austrália, pretende recuperar todo seu esplendor até 2050 por meio de 
um plano para limpar as águas de suas bacia e erradicar a praga de estrelas que se alimentam de seus corais. 

Energia solar ilumina exposição Às Margens do Rio Pinheiros, em SP 

As intervenções urbanas do artista paulistano Eduardo Srur que fazem parte da exposição "Às Margens do Rio Pinheiros", na capital 
paulista, contam com uma importante aliada: a energia solar. 

Chile torna-se primeiro sul-americano a taxar carbono 

Imposto sobre o carbono no Chile tem como alvo o setor de energia, particularmente geradoras que operam usinas térmicas. 

Terra perdeu mais de metade da fauna selvagem que existia há 40 anos 

A principal conclusão do relatório "Planeta Vivo" do Fundo Mundial para a Natureza, é que as populações de peixes, aves, 
mamíferos, anfíbios e répteis decaiu em 52% desde 1970. 



Cientistas enfrentam dilema ético na busca por vacinas contra o ebola 

Normalmente são necessários anos para provar que nova vacina é segura. Para o ebola, cientistas estão dispensando parte dos 
testes corriqueiros. 

Sistema de Alimentação Sustentável é lançado por agências das Nações Unidas 

A produção de alimentos depende da proteção ambiental, já que somente com recursos naturais saudáveis e em abundância, como 
água, por exemplo, é possível assegurar o cultivo agrícola. 

Estudantes filmam briga que levou à morte de tigre em zoo do Canadá 

Incidente ocorreu no Assiniboine Park Zoo, em Winnipeg, no Canadá. Escola ofereceu serviço de aconselhamento a alunos que viram 
cena. 

Sobe para dez número de mortos em erupção de vulcão no Japão 

O vulcão – segundo maior do país, com 3.067 metros de altura – começou a expelir fumaça, cinzas e rochas na madrugada de 
sábado, deixando cerca de 40 pessoas feridas com diferentes graus de queimaduras e lesões causadas pela queda. 

Pesquisa: 7% dos pacientes com câncer deixam tratamento por efeito colateral 

Os cânceres com maior taxa de interrupção de tratamento neste estudo coincidiram com os mais prevalentes. Assim, entre os cinco 
países, 22% dos que deixaram o tratamento tinham um tumor de mama; 14% um câncer colorretal e 13% câncer de pulmão de não 
pequenas células. 

Pnuma: destruição de manguezais é até cinco vezes maior que das florestas 

Os manguezais são encontrados em 123 países e cobrem uma área de 152 mil km². Mais de 100 milhões de pessoas vivem a uma 
distância de 10 km dessas regiões e se beneficiam de seus recursos. 

Cidades adotam a política de menos carros e mais bikes 

O automóvel particular, o grande vilão da história, aos poucos vai perdendo espaço para a simpática mocinha magrela, a bicicleta. 

Bob Dylan motiva aposta entre cientistas que citam letras em artigos 

Grupo de pesquisadores na Suécia usa versos em textos acadêmicos. Segundo 'Guardian', disputa vale almoço em restaurante de 
Estocolmo. 

Arábia Saudita projeta bairro do futuro exclusivo para pedestres 

O intuito do projeto é ter uma cidade mais humana, com estruturas que promovam a interação social. O intuito do projeto é ter uma 
cidade mais humana, com estruturas que promovam a interação social. 

Crianças marcham no Chile para pedir proteção de geleiras 

A denominada "Supermarcha Familiar", que percorreu vários quarteirões da Alameda Bernardo O'Higgins, a principal avenida da 
capital chilena, até chegar ao Palácio de la Moneda, sede do Executivo, responde a uma iniciativa da filial chilena do Greenpeace, 
que há vários meses procura sensibilizar às autoridades sobre este tema. 

Peru exibe manto pré-inca de 2 mil anos com estampas tridimensionais 

Manto Calendário é um dos têxteis arqueológicos mais importantes. Peça tinha sido vendida ilegalmente para Suécia e foi devolvida 
em junho. 

Água de cava de argila que abastece Cordeirópolis é potável, relata Unesp 

Químico pesquisou teor de cobre, alumínio, zinco e chumbo e a alcalinidade. Cidade enfrenta, desde o mês de agosto, racionamento 
de 12 horas por dia. 

Projeto para índios e comunidades tradicionais seleciona instituição até o dia 3 

Banco Mundial financia ações visando reduzir os processos de desmatamento. 

Rachel vira furacão e leva chuvas a região mexicana castigada por Odile 

A passagem do furacão Odile - de categoria 3 - deixou seis mortos e centenas de desabrigados em Los Cabos, onde os danos em 
hotéis e estabelecimentos comerciais são estimados em cerca de 1 bilhão de dólares. 

Projeto viabiliza estudo sobre repartição de benefícios genéticos 

A proteção da biodiversidade e a repartição dos benefícios decorrentes do acesso ao patrimônio genético e conhecimentos 
tradicionais associados foram objeto de estudo realizado pela União para o Biocomércio Ético e pela Corporação Financeira 
Internacional (IFC, todos na sigla em inglês), ligada ao Banco Mundial. 

Confirmada descoberta de nova espécie de rã laranja fluorescente no Panamá 

Os autores da descoberta recomendam uma conservação especial que garanta sua sobrevivência já que esta nova espécie de rã 
"parece ser encontrada apenas em uma área muito pequena". 



Japão retoma operações de resgate no vulcão Ontake 

O governo japonês confirmou a morte de 4 pessoas, mas outras 27 pessoas foram resgatadas inconscientes. 

Fazenda vertical é solução para desafios enfrentados pela agricultura 

Escassez de áreas cultiváveis e aquecimento global abrem espaço para o cultivo de vegetais em estufas, dentro de prédios. Modelo 
aproxima produção do mercado consumidor e economiza água, mas ainda é muito caro. 

Unidades de conservação terão recursos para projetos coletivos 

Serão beneficiadas famílias do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Maranhão e Tocantins. 

Rússia lança com sucesso foguete Proton-M após acidente 

Foguete transporta um satélite de comunicações russo. Equipamento semelhante caiu após decolagem em maio. 

Cientistas descobrem ‘interruptor’ que atua em envelhecimento celular 

Enzima que prolonga capacidade da célula de se dividir 'liga' e 'desliga'. Compreensão pode levar a tratamento de doenças do 
envelhecimento. 

Após um dia estável, nível do Cantareira volta a cair e chega a 7,1% 

No sábado, o sistema conseguiu ficar estável, em decorrência das chuvas, e manteve o mesmo nível da sexta-feira (7,2%). A água 
que está sendo retirada do reservatório pertence à primeira cota do volume morto. 

Estudo diz que curry pode ajudar cérebro a se regenerar 

Pesquisa alimenta esperanças na luta contra Alzheimer. Molho indiano teria estimulado células nervosas em ratos. 

Arrozais na Colômbia enfrentam o desafio das mudanças climáticas 

Em menos de uma década, a região sofreu mudanças drásticas: a temperatura mínima subiu três graus, a umidade aumentou a 
85% e as chuvas se tornaram erráticas, alternando-se inundações e secas. Para os agricultores, o golpe foi duro. 

Presidenta da Funai pede exoneração do cargo 

Segundo a assessoria do órgão indigenista, foi a própria Maria Augusta Assirati quem pediu exoneração a fim de se mudar para 
Portugal, onde fará um curso de doutorado. A viagem está marcada para a próxima semana. 

Prefeitura de Ourinhos/SP decreta estado de emergência devido às chuvas 

Segundo a prefeitura, em apenas uma hora e meia foi registrado mais de 150 milímetros de chuva, que provocou danos em diversos 
pontos da cidade. 

Aterrissagem da sonda Rosetta em cometa será em novembro 

Sonda chegou ao cometa Churiumov Guerasimenko após 10 anos. Em novembro, a sonda enviará o robô Philae à superfície do 
cometa. 

Empresas querem transformar asteroides em estações de reabastecimento 

Inciativa pode baratear missões espaciais, mas ausência de lei internacional específica pode gerar conflitos de interesses. 

Peru exibe manto pré-inca de 2.000 anos com estampas tridimensionais 

O chamado Manto Calendário é considerado por especialistas como um dos têxteis arqueológicos mais importantes do mundo por 
sua antiguidade, desenhos e técnica de confecção, que permite ver figuras de animais em formato tridimensional. 

Doença rara pode ter inspirado mito da sereia na Antiguidade 

Sirenomelia consiste na malformação nas pernas, que se mostram unidas por uma membrana, como se fosse um membro só. 

Sonda Curiosity da Nasa encontra 'bola' em Marte 

Imagens foram registradas no dia 11 de setembro e divulgadas pela Nasa na última quarta-feira (24). 

Mortos por ebola na África Ocidental chegam a 3.091, segundo OMS 

Total de infectados é de 6.574, de acordo com mais recente balanço. Só a Libéria teve 1.830 mortes; Nigéria e Senegal não tiveram 
novos casos. 

Chuvas de outubro devem normalizar nascente do São Francisco 

Segundo o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Wagner Costa, a seca é provisória e a situação da 
nascente deve se normalizar com a chegada das chuvas 

Projeto reúne Brasil e EUA para acelerar registro de produtos médicos 

Uma única entidade fará inspeção para 4 países, acelerando registro. No Brasil, registro deveria ocorrer em 90 dias, mas demora 
chega a 1 ano. 



Pacientes com Alzheimer mantêm vivas as emoções mesmo com perda de memória 

O estudo assinala que, apesar de os pacientes não conseguirem se lembrar de uma visita recente de um ente querido ou que não 
receberam os cuidados devidos, essas ações podem ter um impacto em seus sentimentos. 

ISS recebe a primeira cosmonauta russa 

Elena Serova, de 38 anos, é a primeira cosmonauta russa em uma missão na ISS. Além disso, é a primeira mulher do país a 
participar em uma viagem para fora da Terra desde 1997. 

Brasil quer triplicar área protegida do litoral 

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, explicou que o programa fomentará a conciliação das atividades pesqueiras, do 
turismo de baixo impacto e da exploração de petróleo com a conservação da biodiversidade. 

22 / 09 / 2014 Europeus 'surgiram a partir de três tribos' 

Pesquisa com DNA mostrou como homem europeu moderno surgiu após encontro de tribos de fazendeiros e caçadores. 

22 / 09 / 2014 Projeto triplicará área de proteção de ecossistemas da costa 

Serão beneficiados 43 milhões de habitantes. 

22 / 09 / 2014 Clima: 2014 pode se tornar o ano mais quente desde 1980 

Hoje, ele ocupa o terceiro lugar no ranking feito pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. 

22 / 09 / 2014 Missão de emergência contra ebola chega à África na segunda-feira 

Da capital, Acra, a missão segue para Guiné, Libéria e Serra Leoa, os países mais afetados pelo surto. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, mais de 5 mil pessoas foram infectadas e o número de mortos passa de 2,6 mil. 

22 / 09 / 2014 Nova York modernizará edifícios para reduzir em 80% emissões de CO2 

A iniciativa foi divulgada pelo prefeito Bill de Blasio, em coincidência com a Marcha Popular pelo Clima que neste domingo percorreu 
as ruas de Nova York para defender a necessidade de ações mais concretas contra o aquecimento global. 

22 / 09 / 2014 Sonda da Nasa chega a Marte após 10 meses de viagem 

Agência espacial anunciou chegada da sonda na noite deste domingo (21). Maven foi lançada em novembro de 2013 de Cabo 
Canaveral, na Flórida. 

22 / 09 / 2014 Japão anuncia que voltará a caçar baleias 

A decisão foi criticada pela Comissão Internacional de Baleias, entidade internacional formada em 1946 por diversos países para 
firmar compromissos de preservação das baleias. 

22 / 09 / 2014 Nova espécie de pássaro descoberta no Brasil já corre risco de extinção 

O biólogo especializado em ornitologia (estudo dos pássaros) Giovanni Nachtigall Maurício, disse que os cálculos feitos durante a 
pesquisa de campo estimaram em quase 3 mil o número desses pássaros no litoral da Bahia. 

22 / 09 / 2014 Crise na Ucrânia abala colaboração espacial entre EUA e Rússia 

EUA vão privatizar transporte de astronautas e evitar dependência russa. Atualmente, naves russas Soyuz realizam traslado até a 
Estação Espacial. 

22 / 09 / 2014 Sensores nos pacientes e consultas à distância são tendências da medicina 

Primeiro Fórum Medicina do Amanhã discutiu como será medicina em 2020. Intel prevê que realidade dos médicos será modificada 
por tecnologia. 

22 / 09 / 2014 Centro de Vitória/ES ganha faixa para 'bikes' no Dia Mundial Sem Carro 

Ciclofaixa vai funcionar, durante todo dia, no estacionamento da Codesa. Segundo prefeitura, intenção é tornar permanente a via 
para bicicletas. 

22 / 09 / 2014 Cápsula que vai levar suprimentos para a ISS decola nos EUA 

Dragon tem missão de abastecer Estação Espacial Internacional. Previsão é que material chegue ao destino na próxima terça-feira 
(23). 

22 / 09 / 2014 Povos indígenas de RR resgatam herança cultural com dança parixara 

É a oração do nosso povo', diz indígena de Roraima sobre a dança. Prática do parixara reúne elementos religiosos de culto à 
natureza. 

22 / 09 / 2014 Seiscentas mil pessoas marcham no mundo contra as mudanças climáticas 

No total, 2.808 eventos aconteceram em 166 países, entre eles mobilizações simultâneas organizadas em Londres, Paris, Berlim, Rio 
de Janeiro, Istambul e Bogotá, reunindo uma cifra de 580 mil manifestantes, entre eles os de Nova York, segundo os organizadores. 



22 / 09 / 2014 Emissões de CO2 em 2013 batem recorde, segundo novo estudo global 

Lançamento de gases contaminantes foi 2,3% maior que em 2012. EUA, Índia e China puxaram a alta; relatório foi divulgado neste 
domingo. 

23 / 09 / 2014 Número de mortes por ebola sobe para 2.793, diz OMS 

Surto do vírus está 'bastante controlado' no Senegal e na Nigéria. Serra leoa registrou 130 novos casos e quatro mortes. 

23 / 09 / 2014 ONU faz nesta terça cúpula do clima com mais de 120 chefes de estado 

Encontro vai relançar ações para lutar contra o aquecimento global. Objetivo é alinhar discurso para se chegar a um acordo concreto 
em 2015. 

23 / 09 / 2014 Enxaqueca dobra risco de diagnóstico de Mal de Parkinson 

Estudo americano relaciona disfunções cerebrais da enxaqueca com o aumento do risco de desenvolver outras doenças. 

23 / 09 / 2014 Bahia confirma cinco casos de chikungunya e intensifica combate a mosquitos 

As ações preventivas incluem a busca ativa de casos suspeitos e a intensificação do trabalho de campo por meio de nebulização do 
inseticida UBV, processo conhecido como fumacê. 

23 / 09 / 2014 Relatório da ONU aponta aumento do número de indígenas na América Latina 

A América Latina tem cerca de 45 milhões de indígenas em 826 comunidades que representam 8,3% da população, revela o 
relatório Povos Indígenas na América Latina: Progressos da Última Década e Desafios para Garantir seus Direitos. 

23 / 09 / 2014 73 países e 1.000 empresas apoiam imposto sobre emissões de carbono 

Objetivo é reduzir a emissão do gás do efeito estufa. Entre países estão China, França, Alemanha, Indonésia e Rússia. 

23 / 09 / 2014 Apenas 26% dos brasileiros evitam o açúcar, diz pesquisa 

Estudo mostra que 70% da população brasileira consome açúcar mais de uma vez por dia. 

23 / 09 / 2014 Mico-leão-dourado resiste à extinção, mas ainda é uma espécie ameaçada 

O mico-leão-dourado é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, elevado a símbolo conhecido em todo o Brasil e em boa parte do 
mundo. 

23 / 09 / 2014 Estudo diz que mudança climática provocará secas longas e severas 

Próximas décadas terá piores secas dos últimos 2 mil anos, diz pesquisa. Problema atingirá EUA, Mediterrâneo, África e América 
Latina. 

23 / 09 / 2014 Ilha do Pacífico quer comprar terras no exterior para compensar elevação do nível do mar 

O presidente da ilha-Estado de Kiribati, no Oceano Pacífico, é a favor da aquisição de terras no exterior para garantir o estoque de 
alimentos e talvez um futuro lar se o crescente nível dos mares alagar atóis em áreas baixas - e já fez uma compra em Fiji. 

23 / 09 / 2014 Desastres climáticos: governo reconhece situação de emergência em 15 municípios 

Em dez cidades, a razão para o decreto é a estiagem que atinge cidades da Bahia, de Minas Gerais e da Paraíba. Os demais 
municípios – localizados no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina – enfrentam chuvas intensas, granizo e vendaval. 

23 / 09 / 2014 Primavera começa com temperaturas mais elevadas por causa do El Niño 

A primavera começou oficialmente nesta segunda-feira (21), às 23h29, e vai até o dia 21 de dezembro. 

23 / 09 / 2014 Projeto comemora reintrodução de cutias na floresta da Tijuca 

O projeto de reintrodução de cutias originárias do Campo de Santana, centro do Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Tijuca 
completa cinco anos e celebra a reprodução, nesse 'habitat', desse animal da espécie de roedores, alguns já na terceira geração. 

23 / 09 / 2014 Cepal: mudanças climáticas poderão custar até 5% do PIB latino-americano 

Estimativas apresentadas na segunda-feira (22) pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe estimaram que as 
mudanças climáticas devem custar entre 1,5% e 5% do Produto Interno Bruto dos países latino-americanos, caso a previsão de 
aumento da temperatura global, prevista em 2,5 graus Celsius (ºC), seja concretizada. 

23 / 09 / 2014 Especialistas atribuem aos ventos aquecimento do Pacífico na América do Norte 

A pesquisa, feita por especialistas do Instituto Conjunto para o estudo da Atmosfera e do Oceano, da Universidade de Washington, 
em Seattle (EUA), assinala que a alta da temperatura nas águas do litoral do Pacífico Nordeste vem acontecendo desde 1900. 
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