
























 

 

 

ARMAZÉM 4: ESPAÇO PARA  ATIVIDADES DE 

POPULARIZAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO – Parceria MCTI & SBPC  
1. Exposição Biomas (MCTI/SEPED) – 2000 m2 - 

 
2. Feira de Ciência Rio + 20  – Feira de ciências com trabalhos escolhidos de 

alunos de escolas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil sobre 
temas ligados ao desenvolvimento sustentável. Os recursos para a Feira 
foram aprovados pelo CNPq.   

 
3.  Espaço para exposições/atividades interativas de unidades de 

pesquisa, universidades, instituições de pesquisa, museus de CT etc 
– 1.500 m2. Foi enviado formulário às unidades do MCTI e a outras 
instituições sobre participação neste espaço. Caso haja necessidade de 
mais espaço uma possibilidade é o uso do Armazém 6. 

 
4. Arena de debate – Discussão de temas importantes da Rio + 20. Parceria 

com a Ciência Hoje.  Os debates deverão envolver jovens  de todo o país 
(uso de videoconferência, internet e redes sociais). Mostra de vídeos (Ver 
Ciência) sobre temas da Rio + 20.  

 
5. Estúdio para programas de rádio/TV/Internet/blog:   







http://www.biomasdobrasil.com/  

http://www.eravirtual.org/biomas/index.html  

http://www.biomasdobrasil.com/
http://www.eravirtual.org/biomas/index.html


http://www.jbrj.gov.br/images/inicio/inicio2005.html


ECO 92 

114 Chefes 

de Estado 

171 países 

RIO+20 

86 Chefes 

de Estado 

188 países 



Rockström et al 2009 







TEXTO PROPOSTO 

 

25. We acknowledge that climate change and the rate of biodiversity loss 

are cross-cutting and persistent crisis and express our concern that the 

scale and gravity of the negative impacts of climate change and biodiversity 

loss affect all countries and undermine the ability of all countries, in particular, 

developing countries, to achieve sustainable development and the Millennium 

Development Goals (MDGs) by 2015 and threaten the viability and survival of 

nations. Therefore we underscore that combating climate change and 

biodiversity loss requires urgent and ambitious action, in accordance with 

the principles and provisions of the UNFCCC and the CBD. 







Oceanos – 6 parágrafos no ZeroDraft – 19 no documento final, mas 

nenhuma medida urgente para enfrentar os problemas. Joga para a 69ª 

Assembléia Geral da ONU (2014/15) a questão da conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade marinha em áreas fora das jurisdições 

nacionais. 





Science ?????? 
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BEING ORGANIZED !! 












