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Notícia: Ambientalistas ameaçam ir à Justiça contra exploração de petróleo perto de 

Fernando de Noronha  

Reportagem: Nicola Pamplona,04/02/2021 

Resumo: Organizações ambientalistas ameaçam questionar na Justiça a oferta de áreas 

petrolíferas em locais considerados sensíveis para a conservação da biodiversidade, em leilão 

agendado pelo governo para outubro. As entidades criticam que as áreas não têm avaliação 

ambiental integrada e que sua inclusão na lista de oferta do leilão ignora recomendações do 

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/02/ambientalistas-ameacam-ir-a-justica-

contra-exploracao-de-petroleo-perto-de-fernando-de-noronha.shtml 

 

Notícia: Descarte incorreto de máscaras pode impactar no meio ambiente 

Reportagem: Bom dia SP, 16/02/2021  

Resumo:  Educador ambiental Ricardo Moscatelli explica quais são os impactos que estão 

associados a esse acessório desde a compra até o descarte. 

 
https://globoplay.globo.com/v/9272682/ 
 
 

Notícia: UE lança nova política comercial e fala em cobrar compromisso ambiental do 

Mercosul 

Reportagem: Ana Estela de Sousa Pinto,18/02/2021 

Resumo: O documento que apresenta a nova política comercial da União Europeia, 

apresentado nesta quinta (18), faz menção explícita ao acordo entre o bloco e o Mercosul, 

travado desde 2019 por causa da alta do desmatamento na Amazônia. As negociações entre 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/02/ambientalistas-ameacam-ir-a-justica-contra-exploracao-de-petroleo-perto-de-fernando-de-noronha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/02/ambientalistas-ameacam-ir-a-justica-contra-exploracao-de-petroleo-perto-de-fernando-de-noronha.shtml
https://globoplay.globo.com/v/9272682/


 

os blocos, iniciadas em 1999, chegaram a um acordo 20 anos depois, mas, desde então, o 

texto está em revisão jurídica. Governos e Parlamentos de países como França, Áustria e 

Holanda dizem que não vão aprová-lo porque incentivar a exportação do agronegócio 

brasileiro implica aumentar o desmatamento da Amazônia. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/ue-lanca-nova-politica-comercial-e-fala-

em-cobrar-compromisso-ambiental-do-mercosul.shtml 

 

Notícia: Ministro do STF suspende lei que autoriza uso de mercúrio no garimpo em Roraima  

Reportagem: Ana Estela de Sousa Pinto,24/02/2021 

Resumo: Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 

suspendeu uma lei estadual de Roraima, sancionada neste ano, que autorizava o uso do 

mercúrio no garimpo. Moraes considerou que a legislação representa riscos à proteção 

ambiental e afronta a competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/02/ministro-do-stf-suspende-lei-que-

autoriza-uso-de-mercurio-no-garimpo-em-roraima.shtml 

 

Notícia: Número de pedidos para lavra de ouro em terra indígena bate recorde à espera de 

projeto de lei 

Reportagem: Nicola Pamplona, 25/02/2021 

Resumo: A expectativa pela aprovação do projeto de lei que libera a mineração em terras 

indígenas na Amazônia provocou uma corrida por pedidos de pesquisa mineral na região, que 

já vem sofrendo com aumento do garimpo desde o início da escalada do preço do ouro, em 

2019. Segundo levantamento feito pelo Instituto Escolhas, o número de pedidos à ANM 

(Agência Nacional de Mineração) para pesquisar ouro em Terras Indígenas bateu recorde em 

2020, chegando a 31 solicitações. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/pedidos-para-lavra-de-ouro-em-terra-

indigena-bate-recorde-a-espera-de-projeto-de-lei.shtml 

 

Notícia: Cientistas criam o 1º grande catálogo de genes dos micróbios das águas amazônicas 

Reportagem: Reinaldo José Lopes, 25/02/2021 

Resumo: Pesquisadores brasileiros organizaram um tipo muito peculiar de pescaria ao longo 

de boa parte da bacia do rio Amazonas. Em vez de tentar fisgar tucunarés e tambaquis, seu 
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alvo eram as inúmeras espécies de micro-organismos aquáticos que “comem” quase 1 bilhão 

de toneladas de matéria orgânica na região todos os anos. 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/02/cientistas-criam-o-1o-grande-catalogo-de-

genes-dos-microbios-das-aguas-amazonicas.shtml 

 

Notícia: Investigação revela terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook 

Reportagem: João Fellet,26/02/2021  

Resumo: Pessoas que invadem e desmatam ilegalmente trechos da floresta amazônica estão 

anunciando as áreas no Facebook em busca de compradores. Uma investigação da BBC News 

Brasil encontrou na plataforma dezenas de anúncios em que vendedores negociam pedaços 

da floresta ou áreas recém-desmatadas, que eles não possuem, por valores que chegam à 

casa dos milhões de reais. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/investigacao-revela-terras-protegidas-

da-amazonia-a-venda-no-facebook.shtml 

 

Notícia: Em estudo, superintendente da PF no AM culpa roubo de madeira pelo desmate e 

isenta agropecuária 

Reportagem: Fabiano Maisonnave, 26/02/2021 

Resumo: O principal vetor do desmatamento da Amazônia é a extração ilegal de madeira 

promovida por organizações criminosas. Por outro lado, não tem havido, nas últimas 

décadas, uma correlação entre agropecuária e desmatamento. Na contramão da maioria das 

pesquisas sobre o assunto, essas premissas estão no centro da tese de doutorado do 

superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. O trabalho foi defendido 

de forma online nesta quinta-feira (25), dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da Ufam (Universidade Federal do Amazonas). 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/02/em-estudo-superintendente-da-pf-no-

am-culpa-roubo-de-madeira-pelo-desmate-e-isenta-agropecuaria.shtml 

 

Notícia: O Acordo de Escazú e a democracia ambiental 

Reportagem: María Villarreal, 27/02/2021 

Resumo: 2021 está sendo um ano cheio de desafios para a América Latina e o Caribe, mas 

começou com boas notícias: a ratificação do Acordo de Escazú. Este é o primeiro grande pacto 
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ambiental da região e abre uma nova fase, pois procura garantir os direitos de todas as 

pessoas a um ambiente saudável e a um desenvolvimento sustentável. Ademais, procura 

facilitar o acesso à informação pública e promove a participação dos cidadãos nas políticas 

ambientais da região. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2021/02/o-acordo-de-escazu-e-a-

democracia-ambiental.shtml 

 

 
 

 

Universidade de Araraquara – UNIARA 

Rua Voluntária da Pátria, 1309 – Centro – Araraquara – SP- CEP: 14801-320 

E-mail: clippingdomeioambiente@uniara.com.br Telefone: (16) 3301-7224 

Expediente 

Profa. Dra. Vera Lucia Silveira Botta Ferrante 

Coordenação – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

Profa. Dra. Helena Carvalho De Lorenzo 

Coordenadora – NPDL – Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Local e Meio Ambiente 

Prof. Dr. Guilherme Rossi Gorni 

Coordenador - CEAM - Centro de Estudos Ambientais 

Msc. Larissa Camerlengo Dias Gomes 

Pesquisadora 

Fernanda Cesar da Silva – Secretária CIEPesquisa 

O"Clipping do Meio Ambiente"é um serviço oferecido pelo NPDL – Núcleo de Estudo e Pesquisa 

em Desenvolvimento Local e Meio Ambiente e pelo CEAM – Centro de Estudos Ambientais, 

ligados ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da 

Uniara com o objetivo de promover ações de educação ambiental. Recebem este informativo os 

docentes constantes do cadastro institucional do NPDL e do CEAM além de pessoas que o 

solicitaram ou foram indicadas pelos nossos leitores. Este Clipping não pode ser considerado como 

SPAM porque inclui uma forma de ser removido e a nomeação dos responsáveis. Caso não queira 

mais recebê-lo, favor enviar e-mail para clippingdomeioambiente@uniara.com.bre solicitar sua 

exclusão da lista de contatos. V. Sa. poderá também acessar o "Clipping do Meio Ambiente" no 

site http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/. Críticas e sugestões podem ser 

encaminhadas para o e-mailclippingdomeioambiente@uniara.com.br 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2021/02/o-acordo-de-escazu-e-a-democracia-ambiental.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2021/02/o-acordo-de-escazu-e-a-democracia-ambiental.shtml
mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br
mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br
http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/
mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br

