Estratégias
Articulação entre agências
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Biocombustíveis para aviação
Representantes da

FAPESP, Boeing e

FAPESP, Boeing e

Embraer realizarão um

Embraer iniciaram um

projeto de pesquisa

estudo sobre os principais

conjunto sobre os temas

desafios científicos,

prioritários apontados

tecnológicos, sociais

no levantamento e

e econômicos para

lançarão uma chamada

o desenvolvimento e

de propostas para o

adoção de biocombustível

estabelecimento de um

pelo setor de aviação

centro de pesquisa e

comercial e executiva

desenvolvimento de

no Brasil. Com duração

biocombustíveis para

prevista entre nove e

aviação comercial

12 meses, o estudo

envolvendo as três

será orientado por uma

instituições, baseado no

série de oito workshops

modelo dos Centros de

que serão realizados

Pesquisa, Inovação e

ao longo de 2012

Difusão (Cepid) da

para coleta de dados

FAPESP, voltados para

com pesquisadores,
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Representação
gráfica das
antenas do
radiotelescópio
SKA: empate
técnico entre
África do Sul e
Austrália

Solução salomônica
Terminou em empate

científico internacional

técnico a disputa entre

busca, a partir de 2024,

a África do Sul e uma

captar sinais de rádio,

desenvolver pesquisas

parceria da Austrália

até mesmo os mais fracos,

integrantes da cadeia

na fronteira do

com a Nova Zelândia

do espaço profundo.

de produção de

conhecimento. O projeto

para sediar o maior

Em março, depois de

biocombustíveis, além de

de pesquisa faz parte

radiotelescópio do

considerar os méritos

representantes do setor

de um acordo entre

mundo, o Square

das duas propostas,

de aviação e do governo.

as instituições, assinado

Kilometer Array (SKA).

um painel consultivo

O primeiro workshop

em outubro de 2011,

Composto de uma

do projeto considerou

aconteceu no final de

e integra o Programa

floresta de 3 mil antenas

que a África do Sul

abril, em São Paulo. Após

FAPESP de Pesquisa

parabólicas de 15 metros

oferecia oportunidades

a conclusão do estudo, a

em Bioenergia (Bioen).

de largura, o projeto

ligeiramente melhores
do que as dos
rivais australianos
e neozelandeses.
A pressão de lobbies dos

Aquecimento
ameaça ecossistema

dois lados foi tão intensa
que o conselho de
administração do SKA
decidiu convocar um

Cerca de 2 mil pesquisadores
de 67 países assinaram uma carta
aberta, entregue pela entidade
Pew Environment Group aos
governos do Canadá, Dinamarca,
Noruega, Rússia e Estados Unidos,
pedindo uma moratória na pesca
no oceano Ártico, enquanto se
avalia o real tamanho das reservas.
“A pesca comercial no Ártico
é possível e viável”, diz a carta,
segundo a agência AFP.
Mas é preciso conhecer melhor
a presença, a abundância e a saúde
dos estoques de peixes e o papel
que eles desempenham no
ecossistema, afirmam os cientistas.

novo painel científico
para determinar se as
antenas não poderiam,
afinal, distribuir-se
entre os dois locais
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Ocorre que a principal barreira à
pesca na região está desaparecendo,
à medida que o gelo derrete.
O temor é que mais navios
pesqueiros aproveitem-se disso
para atuar na região. Em 2009,
os Estados Unidos fecharam suas
águas próximas ao Ártico para a
pesca comercial, para permitir que
os cientistas avaliem o ambiente.

propostos. O britânico
John Womersley, chefe
do conselho de
administração do SKA, diz
que a solução salomônica

Ártico: fim da

pode resolver a batalha.

barreira de gelo

“Astrônomos respeitáveis

pode atrair

me disseram que a

mais navios

solução é possível”, disse

pesqueiros

Womersley à revista
Nature. O novo painel
deve dar seu veredicto
neste mês.
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