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NOTÍCIAS



ENERGIA

Cientista cria mecanismo que gera energia com redemoinhos
na água
Fonte: Folha Online (19/11/08)

Um engenheiro da Universidade de Michigan projetou um mecanismo que gera energia com os redemoinhos causados pelos fluidos em
torno de um corpo, informou nesta quarta-feira (19) a publicação científica norte-americana "Journal of Offshore Mechanics and Arctic
Engineering".
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u469453.shtml

ENERGIA

Agentes de Brasil e Europa fazem intercâmbio para troca de
experiências
Fonte: Canal Energia (24/11/08)

As realidades são distintas. De um lado, um país com dimensões continentais, que estuda maneiras de viabilizar a expansão da oferta de
energia e consolidar o marco regulatório, enquanto ainda vive a integração energética de maneira embrionária. De outro lado, um continente
que liberalizou mercados de energia nos países que o compõem e debate maneiras de realizar a integração, de forma harmônica e
equilibrada. Apesar dos rumos diferentes, Brasil e Europa têm semelhanças que podem permitir um intercâmbio grande de experiências,
beneficiando os dois lados.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=68411

ETANOL

Em artigo, reitor foca oportunidade do etanol no contexto da
crise
Fonte: Portal Unicamp (24/11/08)



No rastro das más notícias trazidas pela crise mundial dos mercados -escassez do crédito, redução dos investimentos e aumento das taxas
de desemprego-, começa a emergir, para além do pessimismo generalizado, uma onda de discussões sobre a sustentabilidade das
economias e as alternativas existentes para os pontos de colapso. Janelas de oportunidades podem surgir, portanto, para países que detêm
tecnologias alternativas, como o Brasil. Ao se tornar mais evidente, por exemplo, a necessidade dos países centrais de resolver sua
dependência do petróleo árabe e venezuelano -sem contar a tendência mundial de redução do consumo de petróleo pelo uso de
alternativas limpas-, não são desprezíveis as chances de que a solução venha dos biocombustíveis, cenário em que ninguém estaria melhor
situado que o Brasil. É nesse contexto que continua a se desenrolar o debate, a meu ver equivocado, que contrapõe o etanol à produção de
alimentos. Partidários do crescimento econômico, como se só eles defendessem o progresso, postam-se de um lado e bradam números
escolhidos para a defesa de seus argumentos. Defensores do equilíbrio social, como se fossem os únicos defensores da justiça,
posicionam-se na outra trincheira munidos de suposições e deduções teóricas.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/11/24/em-artigo-reitor-foca-oportunidade-do-etanol-no-contexto-da-crise

CASAS ECOLÓGICAS

Residências bioclimáticas
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (25/11/08)

Quando se planeja a construção de um edifício, além da estrutura, é importante saber que tipo de energia vai sustentar o projeto. Aproveitar
a energia natural não só contribui para a manutenção do meio ambiente, mas também supõe uma economia de energia que ajudará a
diminuir o valor das contas de luz. São muitos os países que tomam a iniciativa de combater as mudanças climáticas com o fomento da
construção de casas ecológicas. O secretário do Meio Ambiente e Recursos Naturais do México, Juan Elvira Quesada, manifestou que tem
a intenção de buscar alianças com os Estados Unidos para resolver o problema das alterações do clima, um problema que o México propõe
combater com a construção de casas ecológicas e o reflorestamento de uma ampla superfície de terrenos.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

BIOENERGIA

São Paulo ganha livro sobre bioenergia
Fonte: Agência Fapesp (25/11/08)

O Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento, acaba de lançar o livro Bioenergia no Estado de



São Paulo, que detalha a situação atual, perspectivas, barreiras e oportunidades geradas pela bioenergia na região.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9765/noticias/sao-paulo-ganha-livro-sobre-bioenergia.htm
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