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Notícia: Montadoras são indagadas sobre posição ecológica frente a atraso na redução da 

poluição veicular 

Reportagem: Por Phillippe Watanabe, 03/12/2020 

Resumo: Grandes empresas automobilísticas receberão, nesta quarta-feira (3), uma carta em 

que são questionadas sobre os compromissos e os posicionamentos ambientais 

declararados. O questionamento ocorre por causa da tentativa da Anfavea (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) de postergar a adoção de tecnologias de 

controle de poluição em veículos. As indagações foram enviadas pela Coalizão Respirar, que 

é composta por mais de 30 ONGs com atuação em prol da melhoria da qualidade do ar no 

Brasil. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/montadoras-sao-indagadas-sobre-

posicao-ecologica-frente-a-atraso-na-reducao-da-poluicao-veicular.shtml 

 

 
Notícia: Quase 90% do desmatamento da Amazônia em Mato Grosso nos últimos 12 anos 

foi ilegal 

Reportagem: Por Phillippe Watanabe, 04/12/2020 

Resumo:  O desmatamento na Amazônia mato-grossense é praticamente todo ilegal. Nos 

últimos 12 anos, 88% da derrubada de floresta amazônica no estado de Mato Grosso não 

tinha autorização. A análise foi feita pela ONG ICV (Instituto Centro de Vida) com base nos 

dados do Prodes, programa do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que 

disponibiliza taxas anuais de desmatamento em biomas brasileiros. Coincidententemete, de 

agosto de 2019 a julho de 2020, também 88% do desmate na floresta em Mato Grosso foi 

ilegal, segundo os dados do Prodes mais recentes analisados pelo ICV. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/quase-90-do-desmatamento-da-

amazonia-em-mato-grosso-nos-ultimos-12-anos-foi-ilegal.shtml 
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Notícia: Ação federal investiga esquema de propina com 61 madeireiras 

Reportagem: Por Vinicius Sassine, 05/12/2020 

Resumo:  Documentos sobre um vasto esquema de extração e transporte ilegal de madeira 

da Amazônia apontam suspeitas sobre 61 madeireiras da região. O pagamento de propina 

garantia as fraudes, e investigados usavam 20 denominações distintas para se referir ao 

suborno, como "melancia", "guaraná", "calmante" e "baba". A partir de uma análise dos 

documentos, a reportagem identificou a existência de 61 madeireiras suspeitas de operar, de 

alguma maneira, no mercado paralelo, principalmente no sul do Amazonas. A quantidade 

deve aumentar diante da continuidade das investigações. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/acao-federal-investiga-esquema-de-

propina-com-61-madeireiras.shtml 

 

Notícia: Conselho avalia hoje destino de área de mata atlântica ameaçada em São Paulo 

Reportagem: Por Francesca Angiolillo; Phillippe Watanabe, 06/12/2020 

Resumo:  Após décadas como alvo de projetos polêmicos, um terreno de 63 mil m² no Alto 

da Boa Vista, zona sul de São Paulo, parece chegar enfim a seu destino final”, dizia uma 

reportagem de novembro de 2004, nesta Folha. Uma parte iria virar “condomínio de casas 

de alto padrão, avaliadas em R$ 3,8 milhões cada”. A outra seria um parque. 

Nem uma coisa nem outra aconteceu na área conhecida como Jardim Alfomares. Outra 

década e meia se passou, e ela segue fechada aos seus vizinhos de portão, enquanto é 

disputada na Justiça e em órgãos de tombamento. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/conselho-avalia-hoje-destino-de-area-

de-mata-atlantica-ameacada-em-sao-paulo.shtml 

 

Notícia: 3 entre 10 madeireiras investigadas da Amazônia transportaram toras dentro do 

país em 2020 

Reportagem: Por Vinicius Sassine, 07/12/2020 

Resumo:  Quase 30% das madeireiras suspeitas de participação no mercado ilegal de madeira 

da Amazônia transportaram o produto dentro do país em 2020, apesar das investigações em 

curso na PF (Polícia Federal) e no MPF (Ministério Público Federal). 

A madeira amazônica alimentou o mercado da construção, da decoração e de outras áreas 
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nos estados mais ao sul do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Santa 

Catarina. Uma compradora de uma dessas empresas é a Amaggi Exportação e Importação, 

que integra o grupo Amaggi, gigante do agronegócio. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/3-entre-10-madeireiras-investigadas-

da-amazonia-transportaram-toras-dentro-do-pais-em-2020.shtml 

 

 
Notícia:  Por unanimidade, Conpresp decide abrir tombamento de área de mata atlântica 
em SP 
Reportagem: Por Francesca Angiolillo, Phillippe Watanabe, 07/12/2020 

Resumo:  O Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 

e Ambiental) decidiu, em reunião na tarde desta segunda (7), abrir o processo de 

tombamento do Jardim Alfomares, no Alto da Boa Vista, zona sul de São Paulo. Foi unânime 

a decisão favorável à abertura do tombamento. Somente um dos conselheiros do Conpresp, 

Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, representante da Secretaria Municipal de Justiça, 

absteve-se de votar. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/conpresp-decide-abrir-tombamento-
de-area-de-mata-atlantica-em-sp.shtml 
 
 

Notícia: Com desmate em alta, Salles diz que Brasil vai neutralizar emissão de gases-estufa 

até 2060 

Reportagem: Por Gustavo Uribe, Phillippe Watanabe, 08/12/2020 

Resumo:  O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou, nesta terça-feira (8), que o 

Brasil manterá as metas de redução de emissões já indicadas no governo Dilma Rousseff (PT), 

em 2015. Salles afirmou a intenção de que o Brasil alcance a neutralidade de emissões em 

2060, algo que a China também anunciou. A afirmação de Salles faz parte do compromisso 

assumido no Acordo de Paris de, neste ano, comunicar ou atualizar a meta de reduções de 

emissões, o que deve ser repetido a cada cinco anos. O documento oficial com detalhes sobre 

as metas brasileiras deve ser apresentado hoje. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/apesar-de-alta-no-desmate-salles-diz-

que-brasil-pode-neutralizar-emissao-de-gases-estufa-antes-de-2060.shtml 
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Notícia: Senado aprova projeto de lei que cria programa de compensação por serviços 

ambientais 

Reportagem: Por Renato Machado, 16/12/2020 

Resumo:  O Senado aprovou nesta quarta-feira (16) projeto de lei que institui um programa 

de compensação por serviços ambientais, para incentivar produtores rurais a promoverem 

ações para preservar o meio ambiente. Os senadores aprovaram a proposta em votação 

simbólica. Como a matéria recebeu alterações, em relação ao em relação ao projeto que 

passou pela Câmara dos Deputados —os senadores aprovaram um texto substitutivo— 

deverá tramitar novamente naquela Casa. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/senado-aprova-projeto-de-lei-que-cria-

programa-de-compensacao-por-servicos-ambientais.shtml 

 

Notícia: Florestas de MG deixam de retirar carbono da atmosfera e passam a ser fonte do 

gás, diz estudo 

Reportagem: Por Reinaldo José Lopes, 18/12/2020 

Resumo:  Nas últimas décadas, florestas de diferentes regiões de Minas Gerais têm tido 

dificuldades cada vez maiores para cumprir um de seus mais importantes papéis ecológicos: 

retirar CO2 (gás carbônico ou dióxido de carbono) da atmosfera e, assim, mitigar o 

aquecimento do planeta. Em diversos casos, em vez de atuarem como “ralos” de CO2, como 

seria o normal, tais matas passaram a funcionar como fonte do gás, alimentando um ciclo de 

emissões de dióxido de carbono que provavelmente já afetava esses ambientes de forma 

negativa. É algo que está se intensificando principalmente nas áreas florestais mais secas, nas 

zonas de transição entre a mata atlântica e outros ambientes, como o cerrado e a caatinga. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/florestas-de-mg-deixam-de-retirar-
carbono-da-atmosfera-e-passam-a-ser-fonte-do-gas-diz-estudo.shtml 
 
 

Notícia: Pandemia causa apagão de dados sobre qualidade das praias no país 

Reportagem: Por Marcelo Toledo, João Pedro Pitombo, 20/12/2020 

Resumo:  O isolamento social e a necessidade de resguardo dos servidores públicos que 

fazem parte de grupos de risco em razão da pandemia do novo coronavírus resultou num 

apagão nos dados sobre a qualidade das praias brasileiras em 2020. Dos 17 estados do litoral 
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brasileiro, apenas Paraíba e Sergipe mantiveram durante todo o ano a coleta e análise da 

balneabilidade da água das praias. Na Paraíba, foi registrada uma melhora na qualidade da 

maioria das praias no período de 12 meses entre 1º de novembro de 2019 e 31 de outubro 

de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/pandemia-causa-apagao-de-dados-

sobre-qualidade-das-praias-no-pais.shtml 

 

Notícia: Para proteger floresta, parlamentares de Brasil e mais sete países reativam o 

Parlamento Amazônico 

Reportagem: Por Renato Machado, 21/12/2020 

Resumo:  Em sessão conjunta realizada na manhã desta segunda-feira (21), parlamentares 

de oito países decidiram reinstalar o Parlamento Amazônico, que estava inativo havia quase 

uma década. Um dos principais objetivos do grupo é a proteção da floresta amazônica, que 

vem sofrendo com o aumento do desmatamento e de crimes ambientais. Os parlamentares 

oficializaram nesta manhã a instalação de uma nova assembleia do Parlamento Amazônico e 

escolheram um novo conselho diretor. O presidente será o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 

que foi eleito em votação simbólica, por unanimidade. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/para-proteger-floresta-parlamentares-
de-brasil-e-mais-sete-paises-reativam-o-parlamento-amazonico.shtml 
 
 
Notícia: Programa de pagamento por serviços ambientais é aprovado na Câmara e vai à 

sanção 

Reportagem: Por Danielle Brant, 21/12/2020 

Resumo:  A Câmara aprovou nesta segunda-feira (21) projeto de lei que estabelece o 

programa de pagamento por serviços ambientais, com objetivo de incentivar produtores 

rurais a promoverem ações para preservar o meio ambiente. O texto-base, que não teve 

alterações em relação ao aprovado pelo Senado na última quarta-feira (16), foi aprovado por 

298 votos favoráveis e recebeu 2 contrários. A seguir, os deputados suprimiram um trecho 

que estabelecia que recursos decorrentes da conversão de multas poderiam ser destinados 

a ações de pagamentos por serviços ambientais. O texto vai à sanção. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/programa-de-pagamento-por-servicos-

ambientais-e-aprovado-na-camara-e-vai-a-sancao.shtml 
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Notícia: Na volta do monitoramento, SP tem mais praias boas que ruins, mas com 

gargalos 

Reportagem: Por Marcelo Toledo, 22/12/2020 

Resumo:  Após ficar quatro meses sem medir a qualidade da água de nenhuma praia paulista 

devido à pandemia do novo coronavírus, o serviço de monitoramento voltou e mostrou a 

existência de mais praias boas que péssimas nos últimos três meses, mas também pontos 

não indicados para a balneabilidade a maior parte do tempo em oito cidades. Devido à 

pandemia da Covid-19, não houve monitoramento da situação das praias entre abril e o final 

de julho, quando ele foi retomado de forma gradual pela Cetesb (Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo). 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/na-volta-do-monitoramento-sp-tem-

mais-praias-boas-que-ruins-mas-com-gargalos.shtml 

 

Notícia: Amazônia e Pantanal perdem 3 estados do RJ em 2020 com queimadas e 

desmatamento 

Reportagem: Por Danielle Brant; Renato Machado ,25/12/2020 

Resumo: O ano de 2020 foi dominado pela pandemia do novo coronavírus, mas o Brasil foi 

um dos poucos países que conseguiu chamar a atenção mundial em outro assunto: os 

recordes de desmatamento na Amazônia e as queimadas históricas no Pantanal. De janeiro 

a novembro, foram destruídos pelas chamas 116.845 km² do território da Amazônia e do 

Pantanal, área equivalente a quase três estados do Rio de Janeiro, Dados do Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) também mostram que a Amazônia perdeu, em um ano, 

11.080 km² em área desmatada —maior índice da década. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/12/amazonia-e-pantanal-perdem-3-
estados-do-rj-em-2020-com-queimadas-e-desmatamento.shtml 
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