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Notícia: Pesquisadores geram energia limpa com resíduos de madeira  

Reportagem: Nathan Fernandes, 01/09/2021 

Resumo: Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo mostrou como gerar energia limpa a partir de resíduos como serragem de 

madeira. O aproveitamento desse tipo de material é uma saída para o uso indiscriminado de 

combustíveis fósseis, responsáveis por gerar os gases causadores do efeito estufa.   

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/pesquisadores-geram-energia-limpa-com-residuos-de-

madeira/  

 

Notícia: Iniciativas visam fomentar economia verde 

Reportagem: Estúdio Folha, 03/09/2021 

Resumo: Duas forças-tarefas foram arregimentadas nos últimos tempos com o objetivo de 

fazer com que a Amazônia encontre suas reais vocações. Ambas miram o futuro da região, 

buscando melhorar a economia local de forma sustentável, preservando a diversidade da 

floresta e de seus habitantes. São elas o Amazônia 2030 e o Plano de Recuperação Verde da 

Amazônia Legal (PRV). 

https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-

economia-verde.shtml  

 

Notícia: ‘Queimada, seca e desmate estão conectados', diz gerente de Ciência do WWF-

Brasil 

Reportagem: Estúdio Folha, 03/09/2021 

Resumo: Duas forças-tarefas foram arregimentadas nos últimos tempos com o objetivo de 

fazer com que a Amazônia encontre suas reais vocações. Ambas miram o futuro da região, 

buscando melhorar a economia local de forma sustentável, preservando a diversidade da 

floresta e de seus habitantes. São elas o Amazônia 2030 e o Plano de Recuperação Verde da 

Amazônia Legal (PRV). 

https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-

economia-verde.shtml  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/pesquisadores-geram-energia-limpa-com-residuos-de-madeira/
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/pesquisadores-geram-energia-limpa-com-residuos-de-madeira/
https://www1.folha.uol.com.br/autores/manoella-smith.shtml
https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-economia-verde.shtml
https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-economia-verde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/manoella-smith.shtml
https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-economia-verde.shtml
https://estudio.folha.uol.com.br/amazonia-importa/2021/09/iniciativas-visam-fomentar-economia-verde.shtml


 

 

Notícia: Atum se recuperando, mas os tubarões em declínio “desesperado” 

Reportagem: Redação Ambiente Brasil,  04/09/2021 

Resumo: Os atuns estão começando a se recuperar depois de serem pescados à beira da extinção, 

revelaram os cientistas. 

Os números estão voltando após uma década de esforços de conservação, de acordo com a 

contagem oficial de espécies ameaçadas. 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/04/173345-atum-se-

recuperando-mas-os-tubaroes-em-declinio-desesperado.html  

 

Notícia: Projeto na Amazônia incentiva agrofloresta de cacau e pecuária no Pará  

Reportagem: Jennifer Ann Thomas, 05/09/2021 

Resumo: Para combater o desmatamento na Amazônia, prática normalmente associada a 

atividades criminosas, como exploração ilegal de madeira e grilagem de terras, um dos 

principais desafios é implementar sistemas produtivos que gerem renda para as comunidades 

locais.  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/projeto-na-amazonia-incentiva-agrofloresta-de-cacau-

e-pecuaria-no-para/  

 

Notícia: Poeira e fumaça encobrem o céu de Araraquara 

Reportagem: Luís Antonio, 08/09/2021 

Resumo: O céu de Araraquara foi tomado por uma camada de poeira e fumaça no final da 

manhã desta quarta-feira, dia 8. A situação foi sentida em toda a cidade, acrescida pela fuligem 

de queimadas. Há registros de grandes incêndios nas regiões de Matão, Jaboticabal e São 

Carlos, o que contribuiu para o agravamento da perda de qualidade do ar em toda a região.   

https://portalmorada.com.br/noticias/cidade/81991/poeira-e-fumaca-encobrem-o-ceu-de-

araraquara  

 

Notícia: Polícia Ambiental multa UFSCar em R$ 448 mil por incêndio em área de 

eucaliptos em São Carlos 

Reportagem: Bom Dia Cidade,  08/09/2021 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental multou a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

em R$ 448, 7 mil pelo incêndio que destruiu 142 hectares de vegetação, além de uma área de 

preservação permanente, ocorrido no último domingo (5). 
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Procurada, a assessoria de imprensa da universidade informou que ainda não foi notificada 

oficialmente e que por enquanto não irá se pronunciar. 

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/09/08/policia-ambiental-multa-ufscar-

em-r-448-mil-por-incendio-em-area-de-eucaliptos-em-sao-carlos.ghtml  

 

Notícia: Consumidor está mais preocupado com sustentabilidade, mostra estudo da IBM  

Reportagem: Jennifer Ann Thomas, 08/09/2021 

Resumo: A preocupação com a aplicação de conceitos de sustentabilidade nos negócios 

chegou a diversos setores – de acordo com um recente estudo realizado pelo IBV (Institute for 

Business Value), vinculado à empresa de tecnologia IBM, nove em cada dez empresas 

afirmaram que vão trabalhar em iniciativas de sustentabilidade até o final de 2021.   

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/consumidor-esta-mais-preocupado-com-

sustentabilidade-mostra-estudo-da-ibm/  

 

Notícia: Médica alerta para o perigo dos poluentes no ar de Araraquara 

Reportagem: Gabriela Martins,  09/09/2021 

Resumo: A tempestade de poeira e fuligem chamou a atenção dos morados de Araraquara e 

região e fez o céu ganhar um tom avermelhado, na tarde da última quarta-feira (8).  

Araraquara está em alerta. A qualidade do ar medida pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Cetesb) chegou a 156 nesta quinta-feira (9), em um índice que vai de 0 a 200. Isso 

significa que o nível de poluentes na atmosfera deixam a qualidade do ar muito ruim.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1663935,medica-alerta-

para-o-perigo-dos-poluentes-no-ar-de-araraquara.aspx 

 

Notícia: Brasil já registra mais de 100 mil focos de incêndio em 2021 

Reportagem: Redação, 12/09/2021 

Resumo: Com mais de 100 mil focos de incêndio neste ano, o Brasil lidera o ranking dos 

países com mais queimadas da América do Sul. Desde o final de março muitas áreas do interior 

do país enfrentam um período de estiagem, e com a falta de chuva regular, os índices de água 

no solo continuam muito baixos, o que favorece o aumento das queimadas pelo país. 

https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/09/12/brasil-ja-registra-mais-de-100-mil-

focos-de-incendio-em-2021-1882  
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Notícia: ONU: ameaça ao meio ambiente constitui desafio mais importante para os 

direitos humanos  

Reportagem: Redação AFP UOL, 13/09/2021 

Resumo: As ameaças ao meio ambiente cada vez mais intensas constituem o "desafio mais 

importante para o exercício dos direitos humanos", afirmou nesta segunda-feira (13) a Alta 

Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. "As crises 

interdependentes vinculadas com a poluição, a mudança climática e a biodiversidade 

multiplicam as ameaças, amplificando os conflitos, as tensões e as desigualdades estruturais, 

o que deixa as pessoas cada vez mais vulneráveis", declarou Bachelet na abertura da 48ª sessão 

do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/09/13/onu-ameaca-ao-meio-ambiente-

constitui-desafio-mais-importante-para-os-direitos-humanos.htm  

 

Notícia: Comissão de Meio Ambiente aprova abate de animais exóticos nocivos 

Reportagem: Agência Senado, 15/09/2021 

Resumo:  A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou nesta quarta-feira (15) projeto do 

senador Wellington Fagundes (PL-MT) que autoriza o controle populacional de espécies 

exóticas invasoras reconhecidas como nocivas. O senador Plínio Valério (PSDB-AM) foi o 

relator do PLS 201/2016, que também define condições para o consumo, distribuição e 

comercialização de produtos e subprodutos obtidos com o abate desses animais. Já aprovada 

pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a proposta segue agora para a Câmara dos 

Deputados, a menos que haja recurso para que seja votada pelo Plenário. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/15/comissao-de-meio-ambiente-

aprova-abate-de-animais-exoticos-nocivos  

 

Notícia: Empreendedores irão plantar 15 mil árvores por compensação ambiental 

Reportagem: Milton Filho,  16/09/2021 

Resumo: Os Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) foram assinados 

por empreendedores que estão construindo na cidade a maioria deles do setor da construção 

civil. Eles se responsabilizam em restaurar áreas. 

Para cada árvore retirada durante a instalação do empreendimento, outras 15 devem ser 

plantadas em área pré-determinada pela secretaria municipal de Meio Ambiente. Os locais 
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escolhidos são próximos a nascentes.  

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1666923,empreendedores

-irao-plantar-15-mil-arvores-por-compensacao-ambiental.aspx  

 

Notícia: Nunca antes neste planeta: o calor recorde no verão do Hemisfério Norte  

Reportagem: Ernesto Neves, 16/09/2021 

Resumo: Com boa parte da população já vacinada, o verão vai chegando ao fim no Hemisfério 

Norte com uma muito esperada, ainda que gradual, volta à normalidade na vida cotidiana. O 

clima, no entanto, não anda cooperando: a estação se encerra com o gosto amargo de 

fenômenos assustadores, temperaturas recorde e a constatação na pele — literalmente — de 

que entramos em uma era de extremos. No contexto global, incluídos os polos Norte e Sul, 

julho foi o mês mais quente de que se tem notícia, com a média batendo em 16,7 graus, quase 

1 grau a mais do que os recordes do século XX.  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/nunca-antes-neste-planeta-o-calor-recorde-no-verao-

do-hemisferio-norte/  

 

Notícia: Ministério do Meio Ambiente lança programa Rios +Limpos 

Reportagem: Ministério do Meio Ambiente, 17/09/2021 

Resumo: Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, lançou na quinta-feira 

(16) o último eixo da Agenda Ambiental Urbana, o programa Rios +Limpos. O objetivo é 

contribuir para a melhoria da gestão de efluentes e saneamento básico em todo o país, a partir 

da disponibilização de dados sobre a qualidade das águas e efluentes em uma plataforma 

digital. Esse sistema vai oferecer mais transparência para os usuários e gerar incentivo a 

melhorias operacionais, além de aprimorar a orientação de ações de fiscalização pelos órgãos 

ambientais e agências reguladoras, com instrumentos para verificação das metas de 

desempenho. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/09/ministerio-do-meio-

ambiente-lanca-programa-rios-limpos 

 

Notícia: 4 estratégias para um avanço global em energia e mudanças climáticas 

Reportagem: Redação Ambiente Brasil,  19/09/2021 

Resumo: Dois eventos globais importantes estão surgindo e que se espera que ajudem a 

enfrentar o que as Nações Unidas chamam de “desafio duplo” – lutar contra a mudança 
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climática e garantir que os países mais pobres possam se desenvolver de forma sustentável. A 

energia é um tema central em ambos. 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/19/173623-4-estrategias-

para-um-avanco-global-em-energia-e-mudancas-climaticas.html  

 

Notícia: Fumaça de queimadas tem potencial cancerígeno, mostra pesquisa no interior 

de SP 

Reportagem: José Maria Tomazela,  20/09/2021 

Resumo: As queimadas que atingem São Paulo e outros estados podem trazer um risco ainda 

maior à saúde das pessoas do que os já conhecidos problemas pulmonares e cardíacos. Pesquisa 

realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, apontou elevada concentração de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no ar respirado pela população da cidade. 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/fumaca-de-queimadas-tem-potencial-cancerigeno-

mostra-pesquisa-no-interior-de-sp/  

 

Notícia: Combatendo um assassino invisível: as novas diretrizes da OMS sobre poluição 

do ar recomendam limites muito mais baixos 

Reportagem: Redação Ambiente Brasil,  22/09/2021 

Resumo: A poluição do ar é a quarta principal causa de morte no mundo, contribuindo para 

cerca de 13 mortes prematuras a cada minuto. Os gases e partículas minúsculas podem viajar 

profundamente para os pulmões, entrar na corrente sanguínea e danificar as células. 

Mesmo quando você não consegue ver os poluentes do ar, e mesmo quando seus níveis estão 

abaixo dos limites legais estabelecidos por muitos países em todo o mundo, eles podem causar 

sérios problemas de saúde que afetam vários sistemas orgânicos em pessoas de todas as idades. 

Muito mudou na compreensão dos cientistas sobre esses riscos à saúde nos últimos anos. Os 

níveis de poluição do ar que parecem baixos, agora estão associados a resultados perigosos 

para a saúde, como baixo peso ao nascer, problemas respiratórios, doenças cardíacas e doença 

de Alzheimer. 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/22/173705-combatendo-

um-assassino-invisivel-as-novas-diretrizes-da-oms-sobre-poluicao-do-ar-recomendam-

limites-muito-mais-baixos.html  

 

 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/19/173623-4-estrategias-para-um-avanco-global-em-energia-e-mudancas-climaticas.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/19/173623-4-estrategias-para-um-avanco-global-em-energia-e-mudancas-climaticas.html
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/queimadas/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/fumaca-de-queimadas-tem-potencial-cancerigeno-mostra-pesquisa-no-interior-de-sp/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/fumaca-de-queimadas-tem-potencial-cancerigeno-mostra-pesquisa-no-interior-de-sp/
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/22/173705-combatendo-um-assassino-invisivel-as-novas-diretrizes-da-oms-sobre-poluicao-do-ar-recomendam-limites-muito-mais-baixos.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/22/173705-combatendo-um-assassino-invisivel-as-novas-diretrizes-da-oms-sobre-poluicao-do-ar-recomendam-limites-muito-mais-baixos.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/22/173705-combatendo-um-assassino-invisivel-as-novas-diretrizes-da-oms-sobre-poluicao-do-ar-recomendam-limites-muito-mais-baixos.html


 

 

Notícia: 'Brasil ficará de fora de acordos internacionais se governo não resolver questão 

ambiental' 

Reportagem: Manoella Smith, 22/09/2021 

Resumo: O mundo cobra o Brasil pelas questões ambientais, mas a imagem negativa que se criou do 

país no exterior não condiz com a realidade. É o que afirma a senadora Kátia Abreu (PP-TO), que 

participou, nesta quarta-feira (22), do seminário Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 

Negociações Ambientais, promovido pela Folha, com patrocínio da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria). 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/09/brasil-ficara-de-fora-de-acordos-

internacionais-se-governo-nao-resolver-questao-ambiental.shtml?origin=folha  

 

Notícia: No Dia Mundial Sem Carro, OMS lança novas diretrizes de qualidade do ar  

Reportagem: Jennifer Ann Thomas , 22/09/2021 

Resumo: Neste 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) lançou novas diretrizes de qualidade do ar. Essa é a primeira atualização das 

recomendações desde 2005. De forma geral, a OMS baixou todas as referências dos poluentes 

clássicos: ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono.  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/no-dia-mundial-sem-carro-oms-lanca-novas-

diretrizes-de-qualidade-do-ar/  

 

Notícia: Ministério da Economia pede que Meio Ambiente afrouxe regras 

Reportagem: Lis Cappi,  23/09/2021 

Resumo: O Ministério da Economia pediu que o Ministério do Meio Ambiente afrouxe 14 

regras ambientais para atender a pedidos do setor privado, visando uma reedução de custos em 

negócios. Entre eles, concessão automática em pedidos de licenciamento ambiental. 

https://www.sbtnews.com.br/noticia/governo/181241-ministerio-da-economia-pede-que-

meio-ambiente-afrouxe-regras 

 

Notícia: O gelo do mar Ártico atinge sua extensão mínima deste ano – 2 cientistas da 

NASA explicam o que está causando o declínio geral 

Reportagem: Redação Ambiente Brasil,  24/09/2021 

Resumo: Setembro marca o fim da temporada de derretimento do gelo marinho no verão e do 

mínimo de gelo marinho do Ártico, quando o gelo marinho sobre o oceano do Hemisfério 
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/09/brasil-ficara-de-fora-de-acordos-internacionais-se-governo-nao-resolver-questao-ambiental.shtml?origin=folha
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/no-dia-mundial-sem-carro-oms-lanca-novas-diretrizes-de-qualidade-do-ar/
https://veja.abril.com.br/agenda-verde/no-dia-mundial-sem-carro-oms-lanca-novas-diretrizes-de-qualidade-do-ar/
https://www.sbtnews.com.br/noticia/governo/181241-ministerio-da-economia-pede-que-meio-ambiente-afrouxe-regras
https://www.sbtnews.com.br/noticia/governo/181241-ministerio-da-economia-pede-que-meio-ambiente-afrouxe-regras


 

Norte atinge sua menor extensão do ano. 

Para capitães de navios que desejam navegar pelo Ártico, esta é normalmente a melhor chance 

de fazê-lo, especialmente nos anos mais recentes. A cobertura de gelo marinho caiu cerca de 

metade desde a década de 1980, como resultado direto do aumento do dióxido de carbono das 

atividades humanas. 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/24/173772-o-gelo-do-mar-

artico-atinge-sua-extensao-minima-deste-ano-2-cientistas-da-nasa-explicam-o-que-esta-

causando-o-declinio-geral.html  

 

Notícia: Meio Ambiente participa do lançamento do programa Refloresta SP 

Reportagem: Prefeitura Municipal de Araraquara,  24/09/2021 

Resumo: A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade participou nesta sexta-

feira (24), do lançamento do programa do Governo de São Paulo, o Refloresta SP, que pretende 

recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até 2050. O evento também marcou a 

assinatura do novo decreto que regulamenta o novo ICMS Ambiental e contou com a presença 

de representantes dos municípios do estado (645 municípios presentes). 

http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/setembro/28/meio-ambiente-participa-do-

lancamento-do-programa-refloresta-sp  

 

Notícia: PM Ambiental já resgatou quase 14 mil animais silvestres de janeiro a julho 

deste ano 

Reportagem: Portal do Governo SP, 24/09/2021 

Resumo: A Polícia Militar Ambiental de São Paulo atua na prevenção e preservação do meio 

ambiente e de recursos naturais do território paulista, sendo uma aliada importante no resgate 

de animais que são mantidos em cativeiro sem a devida autorização dos órgãos ambientais ou 

que são encontrados em situações de risco. Somente nos primeiros sete meses deste ano, quase 

14 mil animais silvestres foram resgatados no Estado. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pm-ambiental-ja-resgatou-quase-14-mil-

animais-silvestres-de-janeiro-a-julho-deste-ano/  

 

Notícia: Desenvolvimento sustentável e econômico devem andar juntos  

Reportagem: Abril Branded Content , 25/09/2021 

Resumo: O Brasil tem um papel fundamental para frear as emissões de gases do efeito estufa 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/24/173772-o-gelo-do-mar-artico-atinge-sua-extensao-minima-deste-ano-2-cientistas-da-nasa-explicam-o-que-esta-causando-o-declinio-geral.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/24/173772-o-gelo-do-mar-artico-atinge-sua-extensao-minima-deste-ano-2-cientistas-da-nasa-explicam-o-que-esta-causando-o-declinio-geral.html
https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/24/173772-o-gelo-do-mar-artico-atinge-sua-extensao-minima-deste-ano-2-cientistas-da-nasa-explicam-o-que-esta-causando-o-declinio-geral.html
http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/setembro/28/meio-ambiente-participa-do-lancamento-do-programa-refloresta-sp
http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/setembro/28/meio-ambiente-participa-do-lancamento-do-programa-refloresta-sp
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pm-ambiental-ja-resgatou-quase-14-mil-animais-silvestres-de-janeiro-a-julho-deste-ano/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pm-ambiental-ja-resgatou-quase-14-mil-animais-silvestres-de-janeiro-a-julho-deste-ano/


 

(GEE), e o desenvolvimento sustentável de nossos biomas é essencial para isso. Para debater 

o tema, a JBS realizou, em parceria com o Grupo Abril, o webinar Biomas: Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, mediado pela jornalista Rosana Jatobá.  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/desenvolvimento-sustentavel-e-economico-devem-

andar-juntos/  

 

Notícia: “Florestas urbanas” valorizam bairros e contribuem ao meio ambiente 

Reportagem: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Jundiaí, 25/09/2021 

Resumo:  Quem é de fora e circula pelo Jardim Bonfiglioli não imagina que o bairro “esconde” 

uma pequena “floresta urbana”, um espaço verde com forma de vale que foi reaberto à 

população na última sexta-feira (24), depois de passar por revitalização da Prefeitura de 

Jundiaí. Visto do alto, é uma “zona verde” entre a urbanização do bairro – ao lado da rodovia 

Anhanguera e da avenida 9 de Julho. 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/09/25/florestas-urbanas-valorizam-bairros-e-

contribuem-ao-meio-ambiente/  

 

Notícia: Ibama devolve ao Meio Ambiente pedido de empresários para flexibilizar regras 

ambientais 

Reportagem: Jornal Hoje, 27/09/2021 

Resumo:  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) devolveu ao Ministério do Meio Ambiente o pedido feito por empresários do 

agronegócio para flexibilização de regras ambientais. 

O Ibama informou que não vai avaliar a questão. Em um ofício, o presidente do órgão, Eduardo 

Fortunato Bim, diz que as demandas apresentadas dizem respeito a ações governamentais, 

políticas públicas, que não competem ao Ibama. 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/09/27/ibama-devolve-ao-meio-ambiente-

pedido-de-empresarios-para-flexibilizar-regras-ambientais.ghtml  

 

Notícia: Mudança climática: não deixe de lado o problema do plástico, alertam as nações 

Reportagem: Redação Ambiente Brasil,  28/09/2021 

Resumo: Os cientistas estão alertando os políticos imersos na política de mudança climática, 

para não esquecer que o mundo também está no meio de uma crise de lixo plástico. 

Eles temem que tanta energia esteja sendo gasta na política de emissões, que o combate à 

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/desenvolvimento-sustentavel-e-economico-devem-andar-juntos/
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poluição por plástico seja posto de lado. 

Um artigo da Sociedade Zoológica de Londres (ZSL, sigla em inglês) e da Universidade de 

Bangor diz que a poluição por plástico e as mudanças climáticas não são independentes. 

Diz que os problemas estão realmente interligados – e cada um torna o outro pior. 

A fabricação de itens de plástico aumenta as emissões de gases de efeito estufa, enquanto as 

condições meteorológicas extremas, como inundações e tufões associados a um planeta em 

aquecimento, irão dispersar e piorar a poluição do plástico no mar. 

https://noticias.ambientebrasil.com.br/redacao/traducoes/2021/09/28/173861-mudanca-

climatica-nao-deixe-de-lado-o-problema-do-plastico-alertam-as-nacoes.html  

 

Notícia: Comissão aprova prioridade de energia renovável em financiamentos de fundo 

ambiental 

Reportagem: Agência Câmara de Notícias, 29/09/2021 

Resumo:  A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Deputados aprovou projeto que torna prioridade do Fundo Nacional de Meio Ambiente 

(FNMA) a aplicação de recursos em pesquisa e desenvolvimento em fontes de energia limpa 

e renovável, e na expansão da geração de energia a partir das matrizes fotovoltaica, eólica, 

biomassa e biogás. 

https://www.camara.leg.br/noticias/811472-comissao-aprova-prioridade-de-energia-

renovavel-em-financiamentos-de-fundo-ambiental  

 

Notícia: Harvard afirma que não vai mais investir em combustíveis fósseis  

Reportagem: Nathan Fernandes, 29/09/2021 

Resumo: A Universidade Harvard, instituição norte-americana que está entre as mais 

prestigiadas do mundo, anunciou que vai encerrar seus investimentos em combustíveis fósseis. 

Em uma carta postada no site, o diretor Lawrence Bacow comentou que “as mudanças 

climática são a maior ameaça da humanidade”; e, citando os recorrentes desastres climáticos, 

como incêndios florestais e inundações, apontou ainda que, “como sugere o último relatório 

do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, sem uma ação conjunta, 

esta terrível situação só vai piorar”.  

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/harvard-afirma-que-nao-vai-mais-investir-em-

combustiveis-fosseis/  
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Notícia: Paraná é líder em sustentabilidade ambiental no País, aponta ranking nacional 

Reportagem: Desenvolvimento Sustentável, 30/09/2021 

Resumo: O Paraná é líder nacional em sustentabilidade ambiental no Ranking de 

Competitividade dos Estados, publicado pelo Centro de Liderança Pública. O Estado aparece 

como 1º lugar nesse quesito e 4º colocado na classificação geral. 

A publicação foi divulgada nesta quinta-feira (30), com dados referentes ao ano de 2020. Na 

edição anterior da publicação, o Paraná configurava em 3º lugar no pilar sustentabilidade 

ambiental, evoluindo duas posições. 

https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115601&tit=Parana-e-lider-

em-sustentabilidade-ambiental-no-Brasil-- 

 

 

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 

https://rankingdecompetitividade.org.br/sul/pr/ranking-geral/nota-do-pilar?year=2021
https://rankingdecompetitividade.org.br/sul/pr/ranking-geral/nota-do-pilar?year=2021
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115601&tit=Parana-e-lider-em-sustentabilidade-ambiental-no-Brasil--
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=115601&tit=Parana-e-lider-em-sustentabilidade-ambiental-no-Brasil--


 

 

 

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 

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.br e 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-mail clippingdomeioambiente@uniara.com.br 

 

mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br
mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br
http://www.uniara.com.br/ceam/clipping-ambiental/
mailto:clippingdomeioambiente@uniara.com.br

