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Investimento e Gestão na Agroindústria Sucroalcooleira
Agosto de 2009
Piracicaba – SP
Mais informações: www.pecege.esalq.usp.br

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009
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Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar
22 a 25 de Setembro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.conbrava.com.br

NOTÍCIAS
ENERGIA RENOVÁVEL

Investimentos em energia renovável chegam a US$ 155 bilhões
em 2008
Fonte: Canal Energia (04/06/09)



Crescimento de 5% registrado no ano passado foi o menor do histórico. Brasil lidera investimentos na América Latina.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br:80/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=71863

ESPECIAL DIA DO MEIO AMBIENTE

O papel de cada um
Fonte: Estadão Online (05/06/09)

Reportagens e artigos de profissionais ligados ao meio ambiente.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/pages/especiais/dia_do_meio_ambiente/

DIA DO MEIO AMBIENTE

Uma semana no clima
Coluna de Fernando Gabeira - Folha de S. Paulo (05/06/09)

No passado, dizíamos que todo dia era dia de índio. Toda semana também é semana do meio ambiente. Só que, nesta, houve mais
solenidades, mais discursos, livros e projetos. No plano internacional, o grande momento será no princípio de dezembro, em Copenhague,
onde se decide o futuro da ação mundial, pós-Protocolo de Kyoto. Aqui no Brasil, há um tímido projeto de política sobre mudanças
climáticas. Mas o clima é muito mais "caliente" do que dezembro na Dinamarca. O segundo ministro do Meio Ambiente do governo Lula
enfrenta seu inferno astral. Os jornais estão cheios de frases: frases daqui, frases de lá. Tanto Copenhague em dezembro como nosso
barraco verde estão cobertos por uma nova luz: a crise econômica mundial. Os dois temas não se separam. Sem ilusões: a criação de
empregos verdes implica na destruição de convencionais; a crise financeira não se resolve com a produção de carros movidos a hidrogênio.
Será preciso um enlace
realista entre crise e clima para que se aceitem novas saídas. Aqui no Brasil a sucessão de ministros é inevitável. A política ainda vê a
ecologia como uma cereja no bolo. Cada um escolhe a atmosfera da despedida: fogos, choro, ranger de dentes, raiva. Como numa ópera,
cada intérprete leva ao papel seus traços pessoais. Mas a história não é uma repetição infinita. As condições de um debate maduro e
produtivo serão criadas. E o entrelaçamento do tema com a economia vai levá-lo para o centro da cena.
As vezes, é preciso ser ingênuo como o pai de Fernando Sabino, que dizia: no final, tudo dará certo: se não deu certo ainda, é porque não
chegou ao final. Em termos climáticos, é uma frase temerária. Mas em Copenhague, de novo, a esperança estará em nossos corações.



HIDROGÊNIO

A poluição oculta do hidrogênio
Fonte: Ciência Hoje (22/05/09)
Artigo de Carlos Alberto dos Santos, professor aposentado pelo Instituto de Física da UFRGS

Na coluna de abril, apresentei algumas possibilidades e dificuldades do uso do hidrogênio como combustível, partindo da premissa de que
dispomos de uma quantidade suficiente desse recurso para atender à nossa demanda. O maior atrativo para o uso de hidrogênio como
combustível reside no seu baixo impacto ambiental. No entanto, ele não está disponível na forma como precisamos, e por isso representa
uma fonte de energia menos limpa do que parece à primeira vista.
Leia mais: http://cienciahoje.uol.com.br/145723

REVISTA

Ambiente & Sociedade
Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE / Unicamp (05/06/09)

Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, a revista Ambiente & Sociedade, volume XI, número 2, Julho a
Dezembro/2008, Políticas e conflitos Ambientais – Mineração, Agricultura, Piscicultura e Sustentabilidade, História ambiental, Natureza e
Sagrado, Educação e Conservação Ambiental.

BIODIESEL

Biodiesel de abacate
Fonte: Agência FAPESP (05/06/09)

O abacateiro pode ser uma nova alternativa para a produção de biodiesel, de acordo com estudo realizado por pesquisadores da
Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10601/especiais/biodiesel-de-abacate.htm
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