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EDITORIAL

Editorial
Por que um hospital deve pensar em sustentabilidade?
Outro dia fui questionada por uma jornalista, porque eu achava que
um hospital deveria pensar em sustentabilidade e porque nós do Santa
Paula tínhamos engajado neste tema há aproximadamente cinco anos?
O fato de sermos um hospital não nos isenta de ter preocupações com
o meio ambiente. De fato as indústrias ainda ocupam o primeiro lugar em
emissão de poluentes, mas independente da quantidade, cada setor tem
que arcar ou minimizar a sua parte. Afinal de contas, cuidamos da saúde
de nossos pacientes e devemos cuidar também da saúde do mundo em
que vivemos.
Como todos sabem nossos projetos começaram tímidos no início de
2009 e hoje tomaram grandes proporções que nos incentivam a seguir
neste caminho sem volta. Por estas e outras razões, o Santa Paula apresentará sempre para todos vocês nossos colaboradores as atualizações de
nossas ações e informações sobre o que está sendo feito e ainda pode ser
feito, não só aqui, mas em todo o mundo.
Boa leitura!

Paula Gallo

3

Arte da Capa e Criação da Logomarca:
Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula
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Ensinando o Planeta a

limpar e a aproveitar

A Climate Initiative, da Fundação Clinton,
promove ações no mundo todo para eliminar os
aterros de lixo ou, pelo menos, torná-los menos
prejudiciais e mais rentáveis.

S

e o gás carbônico (presente nas emissões de carros e fábricas) incomoda muita gente, o gás metano
(liberado em aterros de lixo) incomoda muito mais:
em se tratando de efeito estufa, o metano é 23 vezes
mais potente que o carbônico. Daí sua prioridade nos
trabalhos de Clinton Climate Initiative (CCI), braço
da Fundação Clinton, do ex-presidente americano,
que atua na preservação do meio ambiente. “O foco
do nosso trabalho é a redução de dependência mundial de aterros para depositar lixo”, diz Karen Luken,
diretora global do programa de gestão de resíduos. A
CCI também desenvolve projetos nas áreas de eficiência energética, fontes alternativas e conservação de
florestas, em parceria com o C40, o grupo das maiores cidades do planeta que participam de um esforço conjunto para frear as emissões de gases de efeito
estufa nos cinco continentes. Presidido atualmente
pelo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, o
C40 reuniu-se em junho deste ano em São Paulo,
com participação de Bloomberg e do próprio Bill
Clinton – que meses antes, no 2º Fórum Mundial de
Sustentabilidade, em Manaus, declarou: “Se pudesse,
eu acabaria com todos os lixões da Terra”. Mas, antes
de combater as emissões de gás metano nos aterros, a
CCI lida com a falta pura e simples de uma estrutura
– faltam até aterros minimamente controlados – em
regiões mais pobres. “Em muitas cidades, gestão de
lixo é novidade”, diz Karen. “Há casos em que ele não
é nem coletado, os resíduos são escassos e a regulamentação, precária.”
Atualmente, a CCI e o C40 desenvolvem vinte
projetos de gestão de lixo em quinze cidades. A seguir, o andamento dos trabalhos em quatro delas.
Rio de Janeiro, Brasil
Com 6 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro produz 10.000 toneladas de resíduos por dia, metade deles orgânicos. Um dos programas desenvolvidos pela
Clinton Climate Initiative trata do aperfeiçoamento
da separação e envio para compostagem dos resíduos
orgânicos produzidos pela Central de Abastecimento
(Ceasa) do bairro de Irajá. “A separação de orgânicos
é fundamental na agenda da sustentabilidade”, afirma
José Penido, engenheiro e assessor da presidência da
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MUTIRÃO DE RECICLAGEM – Catadores recolhem produtos reaproveitáveis em lixão do Rio de
Janeiro: os depósitos de lixo a céu aberto são altamente poluidores e, no Brasil, têm prazo para ser
desativados.
Comlurb, a Companhia Municipal da Limpeza Urbana. Frutas, verduras e legumes da Ceasa-Irajá já
seguem para compostagem na Usina do Caju, mas o
produto final é usado apenas no replantio de árvores. “Queremos ampliar a chegar à agricultura”, diz
Angela Fonti, presidente da Comlurb. Também estão sendo buscadas outras fontes de orgânicos para
o projeto. “Já recebemos resíduos pré-selecionados
de mercados hortifrútis e de alguns hotéis, como o
Copacabana Palace”, informa Penido. Outro projeto
em andamento no Rio prepara a exploração comercial de biogás “extraído da decomposição orgânica de
lixo) no aterro de Gericinó, em Bangu, que será desativado entre agosto e setembro deste ano. O biogás lá
produzido deverá ser utilizado como combustível na
frota de ônibus municipais. “O edital de licitação está
sendo feito com base em estudos da Clinton Initiative”, afirma Angela. Gericinó é um dos três aterros em
funcionamento no Rio, junto com o de Gramacho,
em Duque de Caxias, e outro, recém-inaugurado, na
cidade de Seropédica. Em Gramacho, que foi tema
de documentário premiado e também será desativado em 2012, uma usina de biogás já funciona há dois
anos. “Estamos terminando de construir agora uma
instalação para a purificação do biogás, que será levado a refinaria de Duque de Caxias, da Petrobras”,
explica Penido.

Lagos, Nigéria
A Clinton Initiative chegou há três anos à capital
econômica da Nigéria, o país mais populoso da África, com 160 milhões de habitantes, e teve de começar
do zero nas ruas onde o lixo se mistura com camelôs que vendem de tudo. Primeiro, ajudou a promover mudanças nas leis e a divulgar a importância do
tratamento de resíduos. “Quando chegamos, apenas
20% do lixo era coletado. Hoje, esse número atinge
60%”, diz Karen Luken, da Clinton Initiative. Dos 18
milhões de habitantes do estado de Lagos, 85% vivem
na região metropolitana. O diretor do departamento local de limpeza urbana, Ola Oresanya, diz que o
maior desafio, tanto em Lagos quanto em grande parte da África, continua sendo a coleta. “E ainda temos
um problema adicional: poucos terrenos disponíveis
para aterros”, acrescenta. Mesmo assim, a experiência
nigeriana já está sendo exportada. “Estamos ajudando a implementar a coleta de lixo em Adis-Abeba, na
Etiópia”, diz Oresanya.

Délhi, Índia
A região metropolitana, que inclui a capital indiana, Nova Délhi, tem 16 milhões de habitantes e uma
das maiores densidades populacionais do planeta.
Segundo Pradeep Khandelwal, engenheiro do departamento que administra resíduos, a população ainda
está despreparada para lidar com o lixo.
“Trabalhamos na conscientização da necessidade
de coleta, separação, tratamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos”, diz. A preocupação é ainda
maior porque a região cresce sem controle – prevê-se
que na próxima década chegue a 22 milhões de habitantes, que devem gerar pelo menos 17.000 toneladas
de lixo por dia. Hoje existem quatro aterros em Délhi,
dos quais três estão com capacidade saturada e lixo
acumulado.
A primeira etapa do projeto da Clinton Initiative,
já implantada, é a gestão de resíduos recolhidos em
área equivalente a um quinto da cidade: o material
coletado segue para uma unidade onde catadores
(um exército informal de 150.000 pessoas na Índia)
separam os recicláveis, e parte do lixo orgânico é encaminhada para a conversão em energia.

Houston, Estados Unidos
Em Houston, no estado americano do Texas, o
problema é inverso ao dos países pobres: terreno não
falta e existem aterros demais. “Mandar o lixo para
aterros é muito barato. Buscamos parcerias para redirecionar o material para estações de compostagem”,
diz Karen Luken, diretora da Clinton Initiative. Um
parceiro conquistado é o Walmart, a maior rede de
varejo dos Estados Unidos, que promove em suas lojas no mundo todo o que chama de Zero Waste, um
programa de reaproveitamento de resíduos. “No trabalho em Houston percebemos que, se contássemos
com a participação de grandes corporações, poderíamos ter um impacto muito grande na redução de
aterros e emissão de gases de efeito estufa”, explica
Karen. O Walmart, por sua vez, aprovou a iniciativa,
que começou em quatro lojas de Houston. “Essas lojas
se adaptaram bem à compostagem de orgânicos, mas
o que funciona lá pode não servir para outras cidades”, diz Kory Loudberg, diretor de sustentabilidade
da empresa. A solução foi desenvolver uma estratégia envolvendo outras medidas, como distribuição de
alimentos, uso de biocombustível e encaminhamento
para ração animal. “Hoje o Zero Waste é global”, diz
Felipe Zacari, gerente de sustentabilidade no Brasil.
“Aqui, só no ano passado, metade dos resíduos que
produzimos foi dirigida para compostagem, reciclagem e adubo.”
Daniela Traldi
Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade (Edição Especial) – dez/2011 – pág. 44-47.
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Você sabe por que e como surgiu a
ECOFROTA?
A cidade de São Paulo possui onze milhões de

habitantes e sete milhões de veículos cadastrados, ou
seja, mais de um veículo para cada dois habitantes.
A população da cidade cresceu cerca de sete vezes
no período de 1947/2007. As viagens em transporte
coletivo cresceram seis vezes, as viagens individuais
40 vezes e o número de automóveis multiplicou-se
por 54 vezes.
Seriam necessários 127 automóveis para fazer o
mesmo transporte que faz hoje um ônibus articulado. Quem anda de carro é responsável por cinco
vezes mais de emissões de poluentes comparado a
quem anda de ônibus. A poluição provinda dos veículos é responsável por 90% da poluição do ar da
cidade de São Paulo. A concentração de partículas
inaláveis emitidas pelos automóveis é responsável
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por um número cada vez mais crescente de internações e mortes.
O barulho das cidades é o barulho dos veículos,
e São Paulo é uma das cidades mais barulhentas do
planeta. Estudos indicam que o registro médio da
poluição sonora na cidade de São Paulo é superior
a 70 decibéis, nível muito acima do limite aceitável
pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
A população está crescendo, as cidades se expandindo e o número de carros se multiplicando. O espaço público, planejado para o uso do automóvel em
detrimento ao coletivo, traz consigo uma série de inconvenientes. Os principais podem ser classificados
como sendo: o desaparecimento das funções sociais
das ruas; a degradação ao meio ambiente; o alto custo econômico que este planejamento urbano exige e,

por fim, danos que atingem a saúde e a qualidade de
vida da população. A situação exige atenção e respeito, tanto para remediar o que já foi erradamente
planejado, quanto para planejar adequadamente o
que virá.
Partindo deste princípio cientistas, governantes
e estudiosos investem em novas tecnologias com a
responsabilidade de produzir novas soluções sustentáveis para o conforto e qualidade de vida das
pessoas. Surge assim o PROGRAMA ECOFROTA
da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) propondo uma nova gestão baseada na Mobilidade,
Matriz Energética e Segurança. Este programa busca
conciliar o desenvolvimento econômico e a eficiência energética com a preservação do meio ambiente
atendendo às exigências da Lei 14.933/09 de Mudanças de Clima do Município de São Paulo, de 05
de junho de 2009, que preconiza que todo sistema
de transporte público do Município deverá operar
com combustível renovável até 2018 e, a partir de
2009, reduzir progressivamente o uso de combustíveis fósseis em pelo menos 10% a cada ano.
Como alternativas energéticas para redução do
uso de diesel de petróleo, pesquisas e estudos são
realizados para analisar as tecnologias veiculares
que poderão ser utilizadas no Transporte Municipal que podem ser promissoras em relação às uti-

lizadas nos dias de hoje. A ECOFROTA traz tipos
de tecnologias que apresentam vantagens na melhor
distribuição da matriz energética, maior desenvolvimento das tecnologias, melhor opção de escolha em
função do custo/benefício/utilização e, finalmente,
diminuição dos custos em função da concorrência.
Com objetivo de trazer a você, leitor da Sustentare, as novidades e ações realizadas por grupos e
pessoas no mundo que buscam criar novas soluções
para minimizar o impacto no meio ambiente e na
vida das pessoas, nós apresentamos O PROGRAMA ECOFROTA. Nessa edição buscamos facilitar
sua compreensão sobre o surgimento e justificativa
do programa, assim como sua importância para o
meio ambiente urbano e, consequentemente para
seus habitantes. Na próxima edição apresentaremos
os principais poluentes e gases de efeito estufa, os
tipos de tecnologias aplicadas e suas vantagens e benefícios.
Fonte: Livro Programa Ecofrota – Sustentabilidade na
gestão do transporte.
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A história
verde da
civilização
Como o que fazemos com a natureza
determinou o sucesso ou o fracasso das
civilizações desde a Antiguidade até hoje
Autores: Alexandre Mansur (texto) e Marco Vergotti (gráfico)
Época - 18/06/2012

As civilizações perdidas
5000 a.C.-1300 d.C.

2000 a.C. a 1700 a.C.
SUMÉRIA
Atual Curdistão

Desenvolveram a primeira
escrita conhecida. Ergueram
a 3000 a.C. uma civilização
baseada na agricultura irrigada
entre os rios Tigre e Eufrates. A
falta de cuidado levou à salinização do solo. Entre 2400 a.C.
e 1700 a.C., a produção caiu
65%, mesmo com a substituição do trigo por cevada, mais
tolerante. A terra ficou branca, e
a Suméria ruiu.

FENÍCIOS E GREGOS

MAIAS

As florestas mediterrâneas,
especialmente ricas em cedros
do Líbano, se estendiam do
Marrocos ao Afeganistão. Era
matéria-prima essencial para
a construção e navegação dos
fenícios. Foram gradualmente
destruídas. Os gregos tiveram
de plantar oliveiras para conter
a erosão das encostas nuas.

Fizeram pirâmides e observatórios astronômicos. Corrigiam
o solo para plantar milho.
Desmataram tanto que as
chuvas diminuíram em até 20%.
Começaram a passar fome e
entraram em decadência antes
da chegada dos espanhóis.

600 a.C. a 300 a.C.

250 a.C. a 900 d.C.

Mediterrâneo
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O

s humanos ergueram a civilização graças a
sua engenhosidade, iludidos pela impressão de que
podiam dominar a natureza sem consequências. Na
Pré-História, consolidaram seu domínio acabando
com outros hominídeos concorrentes, como os Neandertais ou os Homo Erectus. Extinguiram grandes
espécies, como os cangurus de 3 metros da Austrália, os mamutes da América do Norte e as preguiças
gigantes da América no Sul. Com o desenvolvimento tecnológico, a exploração predatória de recursos
começou a levar à falência algumas empreitadas. O
caso mais clássico ocorreu na Ilha de Páscoa, onde a
população montou uma sociedade sofisticada, com
conhecimentos de astronomia e artes, mas ignorante de ecologia. Desmataram a ilha e inviabilizaram a
própria agricultura. Quando os europeus os encontraram, restavam poucos descendentes maltrapilhos
que recorriam ao canibalismo para sobreviver. Outros fracassos estão escondidos sob nossos pés. No
século XIX, o Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro
e São Paulo, sustentou o império do café, movido a
trabalho escravo e desmatamento. Quando a Mata
Atlântica mais exuberante do país foi toda queimada, o solo empobrecido e seco não sustentava nem
capim. Os netos dos barões do café acabaram pobres. Estamos agora diante de novas ameaças. Desta
vez em escala global. A história pode nos ajudar a
tomar decisões mais sábias.

México

CAFÉ

DESCOBERTA DO PETRÓLEO

Brasil

Europa

Os fazendeiros do Brasil plantavam café, um dos produtos
mais valorizados do mundo, no
Vale do Paraíba. Os lavradores
derrubaram a Mata Atlântica
mais rica do país. A lenha alimentava a ferrovia Central do
Brasil. A prática gerou erosão e
esgotamento do solo. No fim, a
terra não dava nem para capim.
Os barões do café faliram.

O início da exploração de
petróleo na Rússia, na Polônia,
nos EUA e no Canadá substituiu o carvão. Gerou mais
riqueza e conforto e agravou o
aquecimento global. Em 1909,
a indústria inventou o plástico,
material sintético que nunca se
decompõe.

1830 a 1909

A descoberta das consequências
1830 a 1970

1830 a 1888

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

COLONIZAÇÃO DO
NOVO MUNDO

A invenção de máquinas a
vapor movidas a carvão permitiu a produção em massa de
roupas, carros, trens e comida.
Criou uma nova sociedade
de consumo e conforto, assim
como a poluição do ar e o aquecimento global pela queima de
combustível fóssil.

Os europeus encontraram uma
população com 50 milhões a
110 milhões de pessoas isolada
do mundo há 10 mil anos. Doenças como a gripe e a varíola
mataram mais do que as armas,
a fome e a escravidão. Ratos e
esquilos europeus exterminaram espécies nativas.

Europa

1750 a 1850

1492 a 1800

RAPA NUI

A sociedade anasazi floresceu
por volta do ano 600 e ruiu antes de1200. Chegaram a levantar prédios com seis andares e
600 cômodos, usando pedras e
estruturas com vigas de madeira. Acabaram com as florestas
região. A agricultura esgotou o
solo. Foram dizimados por uma
sequência de anos secos.

Os primeiros habitantes da
ilha a chamavam Rapa Nui.
Ergueram uma civilização com
conhecimentos sofisticados
de astronomia e construíram
as famosas estátuas, os Moais.
Desmataram toda a ilha,
gerando seca e solos inférteis.
Foram dizimados pela fome,
pela guerra civil e acabaram
praticando canibalismo.

600 a 1200 d.C.

1200 a 1700 d.C.

Ilha de Páscoa

O impacto ganha escala
1400 a 1930

ANASAZIS
Estados Unidos

Américas
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POMBO-PASSAGEIRO

DUST BOW

Os primeiros colonizadores
europeus encontraram uma
população de 5 bilhões de
pombos-passageiros (Ectopistes
migratorius) nos EUA. Eram
de 20%a 40% das aves do continente. Os bandos escureciam o
céu e levavam horas para passar
voando. A caça e o desmatamento acabaram com eles. O
último da espécie morreu em
1914.

O desmatamento do Meio-Oeste para agricultura expôs
o solo e mudou o clima local.
O solo nu começou a secar e
erodir. Tempestades de areia
assolavam as cidades da região.
A quebra das safras agravou a
fome na crise financeira dos
anos 1930.

1914

1934 a 1936

Estados Unidos

Estados Unidos e Canadá

HIROSHIMA
Japão

No dia 6 de agosto, na Segunda
Guerra Mundial, os EUA
lançaram uma bomba atômica
na cidade. De 90 mil a 166
mil pessoas morreram nos
quatro meses seguintes. Surgiu
ali o medo da radiação usada
para fins pacíficos nas usinas
nucleares.

1945

BURACO DE OZÔNIO

BHOPAL

Em dezembro de 1952, condições atmosféricas impediram
a dispersão da fumaça de
carvão das chaminés. A névoa
cobriu Londres. Cerca de 25
mil pessoas adoeceram e 6
mil morreram. O evento deu
força ao incipiente movimento
ambiental na Europa.

O químico mexicano Mario
Molina publicou o primeiro
estudo que mostrava a redução
na camada de ozônio da alta
atmosfera, provocada por gases
CFCs usados em refrigeradores,
sprays e na indústria. O fenômeno aumenta nossa exposição
a raios solares cancerígenos.
Um acordo internacional de
1987 começou a eliminar esses
gases.

O vazamento de gás de uma
fábrica de pesticidas da Union
Carbide, em Bhopal, causou
a morte de 3 mil pessoas nas
semanas seguintes e 8 mil nos
anos posteriores. O desastre
mudou as regras de segurança
das indústrias.

1952

1974

Inglaterra

Planeta Terra

Índia

Os desastres industriais
1979 - 1991

1984

CUBATÃO

CHERNOBYL

CÉSIO-137

Em 24 de fevereiro, um duto
de gasolina sob a favela de Vila
Socó explodiu, matando 99
pessoas. Em 1993, surgiram
denúncias de depósitos clandestinos de substâncias tóxicas
da Rhodia. Desde então, as
indústrias investiram US$ 1
bilhão em redução de poluentes
e segurança.

Em 26 de abril, o núcleo de um
dos reatores da usina explodiu.
A nuvem radioativa chegou à
Alemanha. O acidente causou
diretamente 50 mortes e estima-se que tenha contribuído para
doenças letais de pelo menos 4
mil pessoas.

Em 13 de setembro, catadores
encontraram uma cápsula de
césio-137, altamente radioativo,
dentro de um aparelho médico
num depósito de lixo em
Goiânia. Nos primeiros dias, o
governo do Estado escondeu
o perigo, dizendo que era um
“vazamento de gás”. No total,
249 pessoas foram contaminadas 3 29 adoeceram. Quatro
morreram.

1984

1986

1987

Brasil
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GREAT SMOG

Ucrânia

Brasil

IPCC

FUKUSHIMA

O painel, organizado pela ONU
desde os anos 1990, reúne
milhares de pesquisadores do
mundo todo para estabelecer
o consenso científico sobre o
clima. Os relatórios de 2007
mostraram mais claramente
o papel humano no aquecimento e suas consequências.
Tornaram-se referência para
empresas e governos.

O terremoto e o tsunami que
atingiram o Japão em 11 de
março provocaram falhas
nos sistemas de usina nuclear
Fukushima Daiichi. O núcleo
de três reatores fundiu. Um
perímetro de 20 quilômetros foi
evacuado. Índices de radiação
subiram até em Tóquio. A crise
foi controlada, mas a indústria
nuclear não se recuperou.

França e Bélgica

Japão

2007

2011

KATRINA

PROTOCOLO DE KYOTO

Atingiu o Estado da Louisiana,
inundou Nova Orleans, matou
1.836 pessoas e gerou US$ 81
bilhões de prejuízos. Foi usado
como amostra das consequências das mudanças climáticas,
embora não exista certeza de
que o aquecimento a Itere a
força dos furacões.

Após anos de negociações, foi
o primeiro acordo internacional para reduzir as emissões
dos gases responsáveis pelas
mudanças climáticas. Embora
insuficiente, ainda é o único
tratado em vigor.

2005

1997

Estados Unidos

RIO 92

VACA LOUCA

A Conferência da ONU sobre
Desenvolvimento Sustentável,
de 3 a 14 de junho, reuniu
representantes de 172 países,
entre eles 108 chefes de Estado.
Criaram as negociações sobre
clima, desertificação e biodiversidade. Os eventos paralelos,
reunidos no Fórum Global,
foram o primeiro grande encontro mundial de ONGs.

O uso de ração de origem
animal para alimentar bovinos
herbívoros gerou uma doença
batizada de síndrome da vaca
louca. Ela contaminou a carne,
matando 166 pessoas no Reino
Unido e 44 em outros países.
Alimentou o medo de uma técnica diferente: os transgênicos.

1992

1996

Brasil

A política ecológica
1992-2012

Japão

Europa
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No dia 05 de junho comemoramos o dia do

Filho da colaboradora
Andressa Mastelari – Enfermeira Sr.
Lucas – 2 anos
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meio ambiente.
A criação da data foi em 1972, em virtude de um
encontro promovido pela ONU (Organização das
Nações Unidas), a fim de tratar de assuntos ambientais, que englobam o planeta.
A conferência reuniu 113 países, além de 250
organizações não governamentais, em que a pauta
principal abordava a degradação que o homem tem
causado ao meio ambiente e os riscos para sua sobrevivência, de tal modo que a diversidade biológica
deveria ser preservada acima de qualquer possibilidade.
A importância da data está relacionada às discussões que se abrem sobre a poluição do ar, do
solo e da água; desmatamento; diminuição da biodiversidade e da água potável ao consumo humano,
destruição da camada de ozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, extinção de animais,
dentre outros.
O Santa Paula e todos os seus colaboradores estão fazendo sua parte, pois em junho comemoramos
1 ano de bosque sustentável Santa Paula.
Para comemorar mais esta conquista o marketing distribuiu para todos os colaboradores um lápis
com o formato da árvore araucária.

A mandioca que vira copinhos
As empresas começam a investir numa alternativa para evitar a poluição causada
por plástico: um produto equivalente que é feito de plantas e raízes e se decompõe
naturalmente.

O

s produtos de plástico são utilíssimos, a vida sem
eles é impossível e os danos que causam no meio ambiente são imensos. Até aí, nenhuma novidade. Segundo as estatísticas mais recentes, 150 milhões de toneladas desses
produtos são fabricadas no mundo por ano e 95% delas
vão parar em lixões, sem tratamento algum, ficando sujeitas a um processo de decomposição interminável. Uma
solução pode estar na busca de um produto alternativo,
semelhante em tudo ao plástico, mas menos poluente.
Estudos nessa direção estão avançando, e resultados já
são vistos na produção de objetos – embalagens, garrafas,
componentes de celulares, autopeças – feitos do chamado
bioplástico. Assim como os plásticos convencionais, os
bioplásticos são feitos de polímeros, e as propriedades e
características dos dois (vida útil, resistência a choques e
variação de temperatura) também de assemelham. A diferença está na matéria-prima: enquanto o convencional
vem do petróleo, o “ecológico” é obtido da natureza, em
grande parte na agricultura: da cana-de-açúcar, do milho,
da mandioca, da batata e outros.
A maior vantagem do bioplástico é amenizar o aquecimento global provocado pela emissão de gás carbônico.
Cada quilo de plástico feito a partir de petróleo libera cerca de 6 quilos de gás carbônico. Com os plásticos verdes
acontece o contrário: cada quilo produzido representa
a absorção de 2 a 2,5 quilos de gás carbônico devido à
fotossíntese dos produtos agrícolas usados na sua composição. Também demandam bem menos energia na sua
produção. Além disso, são 100% recicláveis e 70% deles
são biodegradáveis e compostáveis – decompõem-se sozinhos, em 180 dias, em média.
Dois problemas ainda travam a expansão da indústria
de bioplásticos. Um deles, a necessidade de mais pesquisas, vem sendo amenizado com o desenvolvimento de
projetos no mundo todo. Entre os muitos usos do produto, já estão em fase de teste no mercado uma bola de golfe
que se degrada e vira comida de peixe se cair na água,
uma goma de mascar que não gruda e, num futuro mais
distante, um filme invisível que envolve as frutas, impede

PARECE, MAS NÃO É – Linha de produção de
copinhos de bioplástico na fábrica da CBPak,
em São Carlos: em vez de petróleo, fécula de
mandioca como matéria-prima.

que elas estraguem rapidamente e pode ser ingerido. Já o
outro problema é mais complicado: ainda é muito caro
produzir o plástico verde. A maior parte das empresas
que atuam no setor está utilizando a cana-de-açúcar – a
Braskem, no Rio Grande do Sul, produz 200.000 toneladas por ano de plástico derivado de polietileno formado a
partir do processo de desidratação do etanol. Situada em
São Carlos, no estado de São Paulo, a CBPak utiliza matéria-prima mais inusitada: produz atualmente 300.000
bandejas e copos de plástico para embalar alimentos feitos a partir de amido de mandioca.
“Trata-se de um negócio que ainda está engatinhando
e que enfrenta duas barreiras: o preço e a produtividade”,
diz Claudio Rocha Bastos, fundador da CBPak, que tem
planos ambiciosos de ampliar sua produção em dez vezes.
Embalagens ecológicas podem custar até o triplo das de
origem fóssil e, mesmo tendo atingido, em 2011, a marca
de 1 milhão de toneladas, a atual produção mundial não
representa nem 1% do mercado de plásticos.
Marina Yamaoka
Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade (Edição Especial) –
dez/2011 – pág.56 - 57.
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Sustentabilidade Empresarial
J

á há alguns anos iniciou-se uma tendência
mundial dos investidores procurarem empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para
aplicar seus recursos. Tais aplicações, denominadas
“investimentos socialmente responsáveis” (“SRI”),
consideram que empresas sustentáveis geram valor
para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e
ambientais. Essa demanda veio se fortalecendo ao
longo do tempo e hoje é amplamente atendida por
vários instrumentos financeiros no mercado internacional. No Brasil, essa tendência já teve início e há
expectativa de que ela cresça e se consolide rapidamente. Atentas a isso, a BOVESPA, em conjunto com
várias instituições – ABRAPP, ANBID, APIMEC,
IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio
Ambiente1 – decidiram unir esforços para criar um
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índice de ações que seja um referencial (“benchmark”) para os investimentos socialmente responsáveis, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial.
Nesse sentido, essas organizações formaram um
Conselho Deliberativo presidido pela BOVESPA,
que é o órgão responsável pelo desenvolvimento
do ISE. Posteriormente, o Conselho passou a contar também com o PNUMA em sua composição. A
Bolsa é responsável pelo cálculo e pela gestão técnica do índice. O ISE tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas
com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e
também atuar como promotor das boas práticas no
meio empresarial brasileiro.
Fonte.: http://www.bmfbovespa.com.br/Pdf/Indices/ISE

Dia Mundial da Saúde 2012

N

o dia 14 de abril pela 5ª vez consecutiva comemoramos o dia mundial da saúde com o evento realizado mais uma vez no parque Ibirapuera.
Foram oferecidos serviços gratuitos para a comunidade para conscientização sobre os cuidados necessários com a saúde para prevenção de doenças e

melhor qualidade de vida. Realizamos testes de glicemia, colesterol e pressão arterial.
Este ano os colaboradores foram convidados a
participar de uma corrida, dividida em três baterias:
bateria profissional (integrantes da equipe Running
For Life), bateria feminina e bateria masculina.

Masculino

Feminino

Col.
Geral

NOME

Col.
Geral

NOME

1

Julio Cesar Portela de Freitas

1

Lucy Elena Ferreira de Souza

2

Vinicius Viana

2

Patricia Vitor Paiva

3

Rodrigo Cesar Lima

3

Lilian Thomann

Running Masculino
Col.
Geral

NOME

Running Feminino
Col.
Geral

NOME

1

Sandro Santana Santos

1

Geyseane de Jesus Silva

2

Roberto Teixeira Costa

2

Matilde Batista Flores

3

Edivaldo Santos Araujo

3

Takiko M. Rodrigues
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Atendimento da Tenda
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Tenda

Equipe Running

Equipe Feminina

Equipe Masculina
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O que você precisa saber sobre a

Rio+20: A Conferência
A

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, começou
quarta-feira, 13 de junho, no Rio de Janeiro com
conclusão no dia 22. O evento foi proposto durante
a abertura da Assembléia Geral da ONU em 2007,
pelo então presidente brasileiro Lula, e convocado
pelas Nações Unidas dois anos depois. Mas a história da conferência começou há mais tempo, precisamente 40 anos atrás.
Histórico
A primeira conferência que chamou a atenção
da comunidade internacional para os problemas
ambientais aconteceu em 1972, em Estocolmo, Suécia. A Conferência sobre Meio Ambiente Humano
foi responsável pela elaboração de uma declaração
com 28 princípios para conciliar desenvolvimento
econômico e conservação ambiental. Embora este
desafio continue atual e complexo como nunca, o
documento serviu para inserir a temática na agenda
global.
Vinte anos depois, foi a vez de representantes de
mais de 170 países, incluindo 108 chefes de Estado,
reunirem-se no Rio de Janeiro para discutir o futuro
do planeta, em uma conferência histórica que ficou
conhecida como Rio-92. A “conferência-mãe” da
Rio+20.
O evento, tido como um fracasso na época foi
fundamental para firmar o tema não só na agenda
internacional, bem como na mídia e na sociedade.
Além disso, da Rio 92 nasceram diversos acordos
importantes, que embora estejam longe do ideal são
o que há de mais concreto no âmbito da diplomacia
internacional sobre a temática. É o caso da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
que deu origem ao Protocolo de Kyoto, o acordo que
mais avançou nas ações para solucionar o aquecimento global.
Rio+20
Os relativos avanços proporcionados pela “conferência-mãe” não devem se repetir nos próximos
20

dias. É consenso entre especialistas que a Rio+20
deve ter resultados bem mais modestos, apesar da
urgência em soluções tão drásticas quanto à crise
ambiental atual.
Nas duas décadas que separam as duas conferências, muita coisa mudou. Somos 1,5 bilhões de pessoas a mais no planeta, exigindo um salto na produção de alimentos. O Brasil, que vivia a crise política
de Collor e acumulava uma inflação de mais 1.000%
na época da Rio 92, virou um dos maiores produtores de cereais e o maior exportador de carne do
mundo. Crescimento que custou muita área verde,
com o desmate de 328 mil quilômetros quadrados
de Floresta Amazônica (os territórios dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, e Espírito Santo, juntos).
Agora, a expectativa em torno da Rio+20 é a de
que o documento final da Conferência, intitulado
sob o sugestivo nome “O Futuro que Queremos”,
sirva mais como uma bússola para a definição dos
próximos passos do que propriamente uma lista
de iniciativas compulsórias a serem tomadas pelos
mais de 180 países presentes no evento.
É bem possível que o grande resultado positivo
da conferência não seja originado entre as paredes
do Riocentro, onde estarão reunidos os chefes de estado e governo, mas na reunião de sociedade civil,
ONGs, empresários e governantes de nível local, nos
mais de 3 mil eventos paralelos previstos na cidade
maravilhosa.
Discussões
No contexto oficial a Rio+20 funciona da seguinte maneira: os negociadores dos países vão para a
última rodada de negociação do documento da
Rio+20 antes da reunião de cúpula dos chefes de
Estado. A intenção é que o rascunho chegue o mais
“redondo” possível para a reunião da cúpula, a fim
de facilitar o processo de construção do documento
final.
A primeira versão deste documento, chamada
Rascunho Zero, foi apresentada em janeiro, com 19
páginas. A segunda versão, chamada Rascunho Um,

foi apresentada em abril após algumas rodadas de
negociação, com 278 páginas e muito pouco consenso.
O secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang, já reconheceu que será difícil chegar ao consenso devido
aos interesses divergentes dos países com graus diversos de desenvolvimento. As negociações da ONU
exigem que as decisões sejam tomadas por unanimidade, o que dificulta a implementação de medidas
“reais” para os países e faz com que as negociações
se arrastem até o último minuto – ou até depois disso, como ocorreu na última Conferência das Partes
sobre o Clima, a Cop17.
Entre a última rodada de negociação e o “Segmento de Alto Nível”, o governo brasileiro promove
no Riocentro o “Diálogos para o Desenvolvimento
Sustentável”, evento que reúne especialistas na área
em mesas de debate para acrescentar sugestões à
conferência.
Durante os três dias oficiais para colocar “o futuro que queremos” no papel, os presidentes e líderes
de governo participaram de duas atividades: o plenário, no qual cada país deve fazer uma intervenção,
e em quatro mesas-redondas, não simultâneas, no
qual foram apresentadas as recomendações e discutido efetivamente o texto final da conferência.
Rumos
Oficialmente, as discussões foram divididas em
dois grandes temas: “economia verde no contexto
do desenvolvimento sustentável e da erradicação
da pobreza”; e “governança para o desenvolvimento
sustentável”. De acordo com a ONU, são sete os sub-temas oficiais abordados na conferência:

- Água
- Alimentos
- Energia
- Desastres
- Empregos
- Cidades
- Oceanos
Diante disso, espera-se que a Conferência, ao
menos, delimite o conceito de “Economia Verde”,
sobre qual ainda paira uma névoa, e bata o martelo sobre dois impasses: a definição dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o fortalecimento do PNUMA (Programa das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente).
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
são similares aos Objetivos do Milênio, oito metas a
serem atingidas até 2015 definidas na virada do século pela ONU. O impasse, na verdade, é imposto
mais pelo pouco tempo para negociar o consenso
do que má vontade política. Os objetivos, assim, não
devem ser definidos na reunião, mas o documento
da conferência deve determinar outra reunião para
defini-los até 2015.
Quanto ao PNUMA, não há dúvidas sobre a necessidade do fortalecimento do órgão no mundo em
crise. No entanto, há duas possibilidades na mesa. A
criação de uma agência mundial, nos moldes da Organização Mundial de Saúde (OMS) ou uma reforma no órgão que determine a participação de todos
os países do mundo no programa (hoje são 58), com
contribuição compulsória (hoje são voluntárias). O
Brasil apóia a segunda proposta.
Fonte: Portal EcoD, Atualizado: 14/6/2012 8:30
http://verde.br.msn.com/o-que-voc%C3%AA-precisa-saber-sobre-a-rioplus20-a-confer%C3%AAncia
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O PLANETA SUSTENTÁVEL acompanha, produz e dissemina conhecimento sobre
desafios e soluções para as questões ambientais, sociais e econômicas do nosso
tempo. Esta e outras 39 revistas e sites da Editora Abril fazem parte deste projeto.
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Depoimento: Caco de Paula

(Diretor do Planeta Sustentável)

Conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável gerou articulações, acordos e compromissos muito mais eloquentes
do que os esperados documentos oficiais

A

vantagem de se ver um jogo de futebol em
comparação a acompanhar uma Conferência das
Nações Unidas é que o jogo geralmente é muito
mais divertido e seu resultado pode ser conhecido
em apenas 90 minutos. As possibilidades de desfecho são apenas vitória de um dos dois ou empate.
Uma conferência da ONU é um pouco diferente.
Seu resultado mais visível é um documento oficial,
que tende a ser muito cheio de dedos, já que precisa
ser fruto de consenso entre representantes de quase
200 países. Daí a dificuldade de produzir acordos
ousados, inovadores, à altura dos desafios do desenvolvimento sustentável. Essa dificuldade não justifica, contudo, a análise rasa com que alguns apressados se dispõem a acusar, julgar, condenar e sepultar
a Rio+20 depois de cravar-lhe no peito a estaca do
“grande fracasso”.
Essa análise apressada prefere ignorar que a conferência não fracassou, já que produziu um texto
assinado por todos e aponta para novas condições
de inovação. Ignora ainda que o valor de encontros
globais desse tipo vai muito além do documento assinado por governos nacionais. Esse valor começa
na própria mobilização e consciência que o encontro criou.
Se quisermos pensar em termos de “vitória” ou
“derrota”, não seria difícil identificar vitória em um
movimento que, em apenas um ano, fez com que o
entendimento de escolhas sustentáveis, por parte do
24

Foto - Caco de Paula. Crédito de Rudah de Paula
senso comum, saltasse da simplória imagem de alguém escovando os dentes com a torneira fechada
para a compreensão mais ampla de temas e conceitos como energias renováveis, ciclos de vida de produtos, urgência de mudanças em padrões de consumo, distinção entre valor de uso e valor de troca
ou de como certas práticas econômicas do passado
pressionam os recursos naturais a ponto de inviabilizar o futuro.
Além – e por causa – desse avanço na compreensão dos conceitos, há ações práticas. Durante a conferência realizaram-se milhares de eventos paralelos
no Rio de Janeiro. Numerosas empresas, organizações não governamentais e administrações de grandes metrópoles foram muito mais ágeis, assertivas e
avançadas do que as representações nacionais reunidas no encontro oficial. Só para citar alguns exemplos, um grupo de 40 megacidades fez um ousado
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acordo para reduzir suas emissões de gases causadores de efeito estufa, numa quantidade comparável
a toda a emissão anual do México.
O setor empresarial, que 20 anos atrás esteve
praticamente ausente da Rio-92, agora, durante a
Rio+20, liderou a realização de compromissos voluntários, reconhecendo o valor do capital natural
e comprometendo-se a usar os recursos naturais de
forma responsável. Ao longo de quatro dias mais de
3 mil pessoas, representando cerca de 1500 empresas de 60 países, participaram de eventos do Global
Compact – o braço da ONU para relação com a iniciativa privada – e produziram 220 compromissos.
Um deles, proposto e difundido pela Rede Brasileira
do Pacto Global, está sendo subscrito por centenas
de empresas brasileiras, entre elas a Abril.
O número total de compromissos voluntários assumidos por empresas, governos e sociedade civil é
de aproximadamente 700 e somam mais de 500 bilhões de dólares.
Houve ainda uma grande participação na chamada Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo,
por onde passaram mais de 350 mil pessoas entre os
dias 15 e 22 de junho. Cerca de 14 mil ativistas brasileiros e de redes internacionais, assim como mais
de 7 mil organizações não governamentais participaram de manifestações e expressaram um conjunto
de opiniões, numa perspectiva geralmente crítica ao
evento oficial. Existe, é claro, boa distância entre a
expectativa gerada por uma conferência como essa e
o seu resultado imediato. É preciso reconhecer que
há críticas pertinentes ao grau de avanço obtido. E
que serão argumentos da mesma natureza dessas
críticas que darão rumo e velocidade às mudanças
em direção a uma economia muito além do que verde, realmente inovadora e inclusiva.

Ainda que legítimas, algumas dessas críticas,
quando exacerbadas, tornam-se uma das principais
fontes do discurso de desqualificação da Rio+20. Há
uma outra fonte, que é a trincheira do puro e simples conservadorismo. É o quartel general do “business as usual”, o negócio tal qual é hoje, que insiste
em negar o reconhecimento do capital natural, na
vã tentativa de eternizar as tais práticas econômicas
do passado que ameaçam inviabilizar o futuro. Essa
“crítica” baseia-se em crenças anticientíficas que
negam as evidências do aquecimento global. Felizmente a influência desse discurso é declinante, principalmente junto a empresas sérias, cada vez mais
conscientes, compromissadas e atuantes. Mas ainda
causa algum estrago, como se viu na condenação e
execução sumária da Rio+20.
Num contexto de crise econômica internacional,
os governos estão mais contidos do que nunca. E,
mais uma vez, a sociedade saiu na frente. Sejam representantes de grandes empresas ou de organizações ligadas à defesa da natureza, várias lideranças
reconhecem o avanço obtido pelo grande encontro
global, para além dos acordos entre países. A Rio+20
é um processo de mudança para um contrato social
que faça mais sentido do que o contrato atual, com
cidades paralisadas por excesso de meio de transporte, como se essa situação fizesse parte de uma
fórmula que não pode ser questionada ou melhorada. Como se fosse aceitável considerar glamouroso
o mais belo design industrial que em algum ponto
de sua cadeia incorpora trabalho escravo ou joga a
conta na destruição da biodiversidade.
Não se trata, como disse Marina Silva num dos
encontros, de, adotar uma atitude otimista ou pessimista. “Trata-se de ser perseverante”.
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Cooperativas de Reciclagem
C

om as forças econômicas, políticas, sociais e ambientais voltadas para a sustentabilidade não podemos
deixar de nos preocupar com o lixo. E quando falamos
em lixo, lembramos dos catadores e das cooperativas de
reciclagem. Para discutirmos sobre o papel das cooperativas de reciclagem e sua influência na economia do país,
fiz uma pesquisa e tentei quantificar o número de catadores existentes no Brasil. Devo confessar que não encontrei
uma resposta exata, é impossível.
Localizei registro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) de 2006, registrando 450 cooperativas formalizadas com aproximadamente 35 mil catadores cadastrados. Agora imaginem
quantos catadores e cooperativas não formalizadas existem nesse país? Conseguem imaginar o tamanho desse
mercado para uma profissão não valorizada e que surge
por uma necessidade de sobrevivência? Homens e mulheres fazem dessa atividade uma profissão para o sustento de suas famílias, que muitas vezes vivem nas ruas,
debaixo de viadutos e sendo confundidos com mendigos.
Muitas dessas pessoas passam seus dias em aterros sanitários em meio aos lixos expostos, à contaminação de
doenças e acidentes com inúmeros materiais cortantes e
contaminados. Percorrem as ruas da cidade, faça chuva
ou faça sol, em média de 30 quilômetros por dia, carregando cerca de 400 quilos em suas carroças.
De acordo com a reportagem da revista Veja, em junho de 2012, a cidade de São Paulo produz 18 mil toneladas de lixo por dia, sendo desses quase 12 mil toneladas
de resíduos domiciliares. Os catadores chegam a desviar
desses aterros cerca de oito mil toneladas fazendo suas
coletas em sacos e montantes de lixo que encontram pela
cidade separando plásticos, papelões e tudo o que encontrarem em condições de ser reaproveitado. No entanto,
alguns municípios da cidade proíbem a circulação dessas
carroças em algumas vias, mas esses homens e mulheres não se intimidam e exercem suas atividades diárias
em troca de um a dois salários mínimos por mês. Entre
os catadores não associados às cooperativas existem os
atravessadores, pessoas que são intermediários entre os
catadores e as empresas especializadas pela reciclagem do
material. Essas pessoas ficam com mais de 70% do faturamento gerado pela venda do material reciclado e deixam
menos de 30% para os catadores que fazem todo trabalho
pesado de coleta e separação.
Assim surgem as cooperativas para administrar os
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processos e facilitar a vida dos catadores. São regulamentadas pela lei federal 5.764, de dezembro de 1971 e exercem papel fundamental na economia e na sociedade, uma
vez que formaliza e organiza os processos melhorando
as condições de trabalho e de remuneração para os catadores. Por definição cooperativa é uma sociedade cujo
capital é formado pelos associados e tem a finalidade de
somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiem a todos, ou seja, um grupo de pessoas com objetivos comuns e que dividem em igualdade suas obrigações,
benefícios e faturamento. Sua estrutura permite uma
negociação direta com as empresas especializadas em reciclagem ou diretamente com as indústrias que tenham
as condições necessárias para preparação do material
coletado transformando-o novamente em matéria-prima
e, dessa forma, contribuindo com o meio ambiente. Aos
seus associados são concedidos benefícios como local reservado para os materiais serem separados, para alocar as
carroças e onde muitas vezes podem se alimentar e tomar
banho. E, principalmente, possibilita ao catador conquistar o reconhecimento da sociedade que passa a vê-lo uniformizado e identificado como um trabalhador.
As cooperativas são extremamente produtivas no
mercado de artesanatos com a grande variedade de materiais coletados como papel, tecido, plástico, alumínio,
entre outros, com seus projetos sociais que, consequentemente, com a venda aumenta o faturamento. Projetos
sociais como criação de objetos, móveis e decoração, são
atividades que envolvem não só os cooperados como toda
a família e comunidade sendo para muitos uma oportunidade de recomeço.
Muito mais do que apenas vender essas peças promovem na comunidade a educação e profissionalização
colaborando com o desenvolvimento sustentável do país.
Como exemplo das atividades dos catadores e suas cooperativas, a Prefeitura da cidade de São Paulo iniciou o
projeto Limpa Brasil Let’s do it!, e na campanha os músicos e artistas apoiam com a frase “SOU CATADOR”. Participam da campanha Chico Buarque de Holanda, Milton
Nascimento, Marina Person, Marisa Orth e Marília Pêra.
Com o uso da imagem dessas celebridades formadoras
de opinião a campanha busca alertar a população paulistana sobre a importância de recolher o lixo das ruas e,
ainda, promover a conscientização do descarte adequado
colaborando com a redução dos transtornos que o lixo
nos traz.
Viviane Balbino

A criação da

ONUMA

A proposta para a criação de uma Organiza-

ção das Nações Unidas para o Ambiente (Onuma)
surgiu no contexto da publicação do 4o Relatório
de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), em fevereiro de 2007,
apontando a dramaticidade da crise climática e a
necessidade de adoção de medidas urgentes pelas
nações. Ela é oportuna porque o pilar ambiental
da governança internacional é hoje extremamente
fragmentado e frágil em relação ao pilar econômico.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) tem uma missão muito limitada, o
que deu origem à criação de múltiplas organizações
associadas a convenções ambientais. Em geral, essas
convenções dialogam pouco entre si, apesar da extrema interdependência entre os diferentes problemas ambientais. A Comissão de Desenvolvimento
Sustentável da ONU não tem mandato adequado, e
seus resultados são bastante questionados.
O Pnuma enfrenta o problema da falta de financiamento. Ao contrário de outras organizações internacionais, não recebe contribuições obrigatórias,
somente voluntárias, dos Estadosmembros da ONU,
o que limita sua capacidade de planejamento e autonomia. A Declaração de Nairóbi sobre o papel e
o mandato do Pnuma diz que o programa deveria
ser a autoridade para liderar a promoção da agenda
ambiental global. Entre as principais funções, destacamos: a) supervisão, monitoramento, avaliação
e elaboração de relatórios sobre o estado do meio
ambiente; b) estabelecimento de uma agenda de
ação, propondo e articulando normas, políticas e
diretrizes; e c) desenvolvimento da capacidade institucional para enfrentar os problemas existentes e
emergentes.

Defendemos que o Pnuma seja a semente para o
surgimento da Onuma. Que ajude a criar progressivamente as condições para impulsionar transversalidade à temática ambiental no plano multilateral,
promovendo diálogos e estruturando processos integrados com as demais agências multilaterais do
sistema ONU, como é o caso da OMC.
Para tanto, é fundamental ampliar o status do
tema ambiental no sistema ONU. Num mundo em
que se agravam os conflitos socioambientais nos
âmbitos nacional, regional e internacional, em que o
aumento dos refugiados ambientais é uma realidade, é necessário que o arcabouço institucional conte com uma organização habilitada e com mandato
para ajudar os governos a lidar com as complexas
situações litigiosas, que se tornarão cada vez mais
frequentes, inclusive na área comercial.
A proposta de criação da Onuma enfrenta diversas resistências, especialmente dos atuais maiores
emissores de gases de efeito estufa, como é o caso
dos Brics e dos Estados Unidos. Um dos fortes argumentos que fundamentam essa posição seria o
temor de que o fortalecimento das políticas ambientais globais crie dificuldades para o desenvolvimento econômico convencional e para os esforços
de erradicação da pobreza. No entanto, entendemos
que é justamente lidando em profundidade com
o desafio de respeitar a capacidade de suporte dos
ecossistemas do planeta que teremos condições de
gerar desenvolvimento, inclusão social e qualidade
de vida para todos e para as futuras gerações.
Fonte: Por uma nova governança global - Planeta Sustentável
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/nova-governanca-global-pnuma-onuma-684374.shtml?func=2 11/05/2012
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Cadê a garrafa
que estava
aqui?

55% das garrafas plásticas são recicladas no Brasil
em cooperativas. Elas são coletadas, selecionadas e
enviadas para...

Na terra grande parte das garrafas usadas é jogada
no chão, nas ruas, estradas e praias, de onde muitas
vezes elas são arrastadas até chegar...

Ao se
degradarem, as
garrafas liberam substâncias
químicas que podem poluir
o solo e a água.

No Brasil, o quarto
maior consumidor
mundial de água
engarrafada, ela vai
para...
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Altamente poluentes, as embalagens PET são bem
aproveitadas no Brasil, onde mais da metade é reciclada. Mas a quantidade que vai parar no lixo ainda é
capaz de causar grandes danos.
No mundo da reciclagem, a garrafa de plástico brasileira tem comportamento louvável: 55% dessas embalagens são recicladas, o que faz do país o segundo que
mais as reaproveita, atrás do Japão (78%) e bem à frente
dos Estados Unidos (28%). A reciclagem de PET, o material mais usado, movimentou 1,1 bilhão de reais em
2009, devido a grande demanda, sobretudo da indústria têxtil. Também ajuda o fato de, ao contrário do que
ocorre em países como Estados Unidos e Inglaterra,
boa parte da água engarrafada pode ser consumida aqui
em galões que são devolvidos ao fornecedor e reutilizados. Mesmo assim, quase metade das garrafas ainda
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...em empresas que
prensam as garrafas em
fardos e os trituram na
forma de flocos, que
são aproveitados pela...

...Os flocos podem virar
plástico flexível (sacolas de
supermercado, impermeáveis), plástico rígido (autopeças, móveis, até novas
garrafas) e fibras (roupas,
tapetes e malar).

... à água dos rios,
contribuindo para
enchentes, e dos mares,
onde se partem em pedacinhos e são ingeridas por peixes e outras
criaturas, que acabam
morrendo de inanição.

vai para o lixo comum, causando
danos ambientais durante o século que leva para se decompor
– em parte, nunca totalmente.
Uma garrafa PET produz mais ou
menos oito vezes o próprio peso
em resíduos, aí incluídos desde
o petróleo, de que é subproduto,
até a água usada na fabricação. E
muitas garrafas virão: a produção
de água engarrafada cresceu de
3,5 bilhões para 7,8 bilhões de litros em dez anos, e o Brasil é um
dos países onde o consumo do
produto mais avança no mundo
todo. Acompanhe nessas páginas o caminho que percorre uma
garrafa plástica descartada até
chegar a seu destino. Que, com o
empenho da população, pode ser
muito proveitoso.
Heloisa Brenha
Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág.42-43.
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A cidade campeã da limpeza...
Boras,

Suécia
O município reaproveita 99% de tudo
o que joga fora e ganha tanto com isso
que já está importando lixo da Noruega, para poder gerar mais energia.

BRANCO MAIS BRANCO – Inverno
limpo: até a incineração do lixo inaproveitado se transforma em energia usada em
aquecimento.

A

cidade de Borás, na Suécia, tem 105.000 habitantes, 1.500 indústrias e nem 1 grama de lixo. Seus
resíduos tem três destinos: 42% são incinerados e
convertidos em energia elétrica, 30% são tratados
biologicamente e transformados em biocombustível
e 27% são reciclados. A reciclagem é feita inteiramente pela população, que se encarrega de separar
e levar o material até os postos de coleta espalhados
por toda a cidade. Caminhões recolhem o lixo orgânico (em sacos pretos, destinados à obtenção de biogás em usina inteiramente automatizada) e o resto
(em sacos brancos, incinerados em fornos não poluentes). Menos de 1% do lixo é enterrado, porque o
imposto para usar aterro é muito alto.
30

O modelo foi iniciado em 1988, com 300 famílias, e é exportado. A universidade local presta assessoria de reaproveitamento de lixo a cidades do
mundo inteiro, brasileiras inclusive (Macaé, no Rio
de Janeiro, e Sobral, no Ceará).
Localmente, a experiência deu tão certo que falta
lixo: o município hoje importa detritos da Noruega
para gerar mais energia limpa. E o esforço continua.
O diretor da escola de engenharia da Universidade de Borás, Hans Björk, diz: “Depois do lixo zero,
nosso investimento agora é na eliminação total dos
combustíveis fósseis”.
Marcelo Sperandio
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C

ercada de cenários deslumbrantes, a cidade de
Nápoles, no sul da Itália, tem 1 milhão de habitantes e mais de 2.000 toneladas de lixo acumulado nas
calçadas. Alimentadas por anos e anos de disputas
políticas, burocracia e paralisações promovidas pela
máfia local, a Camorra, que controla os serviços de
limpeza urbana na região, a montanha de sacos de
plástico provoca sujeira e mau cheiro por toda parte,
inclusive em volta da catedral e de outros prédios
históricos. Para chamar atenção, a população várias
vezes pôs fogo na pilhas de lixo durante a noite.
Em duas ocasiões o Exército foi acionado para
limpar as ruas – que, no entanto, voltam rapidamente à sujeira habitual.

Os lixões de Nápoles estão abarrotados e os napolitanos resistem à construção de novos, por temer
que se tornem depósito de imundície vinda de todo
país.
Em junho, a União Européia ameaçou com
“sanções pecuniárias” caso o governo não encontre
“uma solução adequada e definitiva” para o problema. O novo prefeito Luigi De Magistris, eleito ano
passado, anunciou um ambicioso plano de limpeza,
que inclui a transferência de lixo para aterros na Holanda. Mas, com o país mergulhado em problemas
econômicos, a crise do lixo em Nápoles continua na
mesma. Os detritos pelas calçadas e o mau cheiro,
também.
W. F. Padovani

Nápoles,

Itália
Há anos que ninguém recolhe os detritos que os napolitanos descartam nas
calçadas, cada vez mais abarrotadas. E,
mesmo que alguém os recolhesse, não
teria para onde levá-los, porque os lixões na região estão no limite da sua
capacidade.

LENHA NA FOGUEIRA – Lixo nas calçadas: quando a pilha aumenta muito, a
população, exasperada, põe fogo nas ruas
napolitanas.

E a cidade campeã da sujeira...
Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade (Edição Especial) – dez/2011 – pág.48-51.
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Abatido pelo plástico

ENGOLIU, MORREU – Estômago de filhote de albatroz cheio de lixo: um terço deles é vítima dos detritos que as correntes arrastam para o meio do Oceano Pacífico e que são levados para o ninho como comida.

Num atol perdido no Pacífico, albatrozes
alimentam seus filhotes com a poluição das
grandes cidades que vai parar no mar, e, por
causa disso, eles morrem aos milhares.

Em pleno Oceano Pacífico, a mais de 3.000

quilômetros de distância de qualquer continente,
sem uma única fábrica ou cidade por perto, numa
reserva de vida selvagem administrada pelos Estados Unidos, o plástico jogado no lixo causa uma devastação: ao ingeri-lo, filhotes de albatroz morrem
aos milhares, engasgados, envenenados ou desnutridos. Trata-se das Ilhas Midway, uma estreita faixa
de areia e corais que serve de abrigo a 2 milhões de
albatrozes e que, para infortúnio deles, fica próximo ao que se convencionou chamar de “lata de lixo
do Pacífico” – um ponto do oceano para onde convergem correntes marítimas que, na passagem por
grandes centros urbanos, arrastam todo tipo de lixo
32

descartado indevidamente. Ao vasculharem o mar
atrás de alimento, os albatrozes de Midway confundem lixo com comida. Parte eles engolem (uma
pesquisa mostrou que todas as aves trazem algum
tipo de plástico no corpo), parte levam de volta aos
filhotes, resultado no que se vê no estômago da ave
na foto destas páginas. Calcula-se que um terço dos
filhotes morra por causa disso. Para documentar a
tragédia, o fotógrafo americano Chris Jordan pôde
visitar a reserva de Midway durante um mês em
2009. Ao longo do trabalho, manteve-se, segundo
afirma, totalmente fiel às imagens que encontrou:
“Nenhum único pedaço de plástico nas fotos foi
movido, colocado, manipulado, ajeitado ou alterado
de alguma forma”. Em outras palavras, poluição em
estado bruto.
Lizia Bydlowski
Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade (Edição Especial) –
dez/2011 – pág.52-53.

CONSTRUÇÕES VERDES

Arquitetura tira partido da natureza

em nome da Cura

P

rimeiro hospital verde do mundo, o Ospedale
dell’Angelo, projetado por Emilio Ambasz and Associates na Itália, fica em área agrícola e tem complexo
de edifícios unidos por jardins.
Por muito tempo, sol e ar fresco foram os únicos
remédios para a tuberculose. Mas, hoje, sabe-se que o
contato com a natureza, seja pelo paisagismo, seja pela
localização do site do hospital, vai além da cura para
tuberculose. Ele acelera a melhora de qualquer tipo de
paciente.
Concebido em 2008 de acordo com os princípios
da Humanização pelo arquiteto argentino Emilio Ambasz, Hon. FAIA, pioneiro no conceito de arquitetura
verde, o novo hospital geral de Mestre, na região do
Vêneto, Itália, inova ao associar a promoção de saúde à
exposição ao verde.
Localizado em um terreno de 8 alqueires em área
agrícola, o Ospedale dell’Angelo, como foi batizado,
substitui o antigo Umberto I, no centro. Um projeto
que ficou parado por 40 anos, e passou por quatro projetos.
Graças a cobertura envidraçada, o lobby de 200 m
x 26 m e pé direito de 30 metros, funciona como uma
verdadeira estufa, com árvores, flores e plantas aromáticas, que acolhe pacientes e visitantes diferentes e
três empresas de arquitetura, antes de Ambasz vencer a
concorrência de turn key da Astaldi, uma das maiores
incorporadoras da Itália.
Complexo Moderno
Com 680 leitos, o hospital tem um centro de atendimento de emergência e instalações cirúrgicas avançadas, como o Centro de Terapia e Tratamento por
Feixes de Prótons. Os edifícios são unidos por jardins
e dispõem de vistas agradáveis, promovendo a calma e
incentivando a recuperação do doente. Os quartos estão dispostos de modo que as janelas propiciem visual

da vegetação e das perspectivas dos campos ao redor.
O projeto total é suficientemente flexível para se
adaptar às necessidades futuras geradas pela possível
redução de cuidados, conforme os avanços.
O movimento das lajes. De um lado, o edifício abre-se para o exterior, do outro, avança sobre o lobby envidraçado da tecnologia de saúde. O atual número de
leitos, por exemplo, pode ser reduzido para 300, assim
como a área de atendimento privado, ser expandida.
Os visitantes que chegam de carro, ônibus ou trem
entram no complexo por uma rampa verde, onde embaixo fica o estacionamento dos carros. O acesso no
edifício é realizado no grande lobby envidraçado, que
funciona como sala de recepção do hospital day. Essa
área também oferece várias facilidades para os visitantes como lojas e cafés.
Os pavimentos da edificação deslocam-se, na medida em que sobem, de forma a travar o conjunto, e a
criar terraços que são ocupados pelos jardins privativos de cada quarto. Em uma extremidade, recuam, e
na outra, avançam no lobby, que funciona como um
grande jardim de inverno, e no vão diagonal.
Para evitar a intrusão visual da massa muito grande de serviços e edifícios funcionais que completam
o hospital, os volumes da administração, da garagem
grande, da capela, laboratórios e salas de operações adjacentes ficam no subsolo.
Do outro lado da rua do dell’Angelo Ospedale, está
a recém-inaugurada Fundazione Banca Dell’occhio,
também projetada por Emilio Ambasz, um laboratório
de investigação oftalmológica, que nos últimos trinta
anos tem se dedicado ao transplante de olhos.
Fonte:
http://www.hospitalarquitetura.com.br/
internacional/40-arquitetura-tira-partido-da-natureza-em-nome-da-cura.html
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Jovem constrói casa oval
de floresta canadense

P

arece coisa de criança, mas esta casa na árvore erguida pelo engenheiro canadense Joel Allen é
bem mais do que isso. O abrigo, que chama atenção
pelo design oval, tem um espaço interno de aproximadamente 60 m², divididido entre sala, quartos e
até uma pequena área de trabalho. A construção fica
no coração de uma floresta em Whistler, no Canadá,
e pode ser visitada por qualquer pessoa que passar
pelo local.
Allen entrou nessa depois de decidir, aos 26 anos,
pedir demissão de seu emprego como desenvolvedor de softwares e seguir um esquema rápido para
ficar rico. Infelizmente, seu esquema ninja não deu
certo e, praticamente falido, ele conseguiu um emprego como carpinteiro.
Como Joel conseguiu erguer um projeto tão atraente, sem ter uma formação em arquitetura? Além
de contar com a ajuda de amigos e de sua noiva, ele
não economizou tempo em pesquisas em livros e
na internet. Ao escolher os materiais, o engenheiro
preferiu gastar pouco e, por isso, deu preferência à
madeira de segunda mão. Parte da casa é feita com
cedro reaproveitado do interior de uma sauna, por
exemplo. Além de abaixar o orçamento, isso deu à
construção características ecológicas.
Sem grana, Allen buscou em um fórum online
por anúncios de pessoas que estavam se livrando de
restos de materiais, madeiras e móveis, para que pu34

em árvore

desse usar na construção para o “Hemloft” (nome
dado por ficar perto de árvores de cicuta, ‘hemlock’
em inglês), que fica no meio do mercado das casas
mais caras do mundo. Ele conseguiu economizar
cerca de US$ 10.000 (coisa de uns R$ 20.000) com
gastos em materiais.
O jovem carpinteiro até criou um site explicando
todo o processo de construção e as dificuldades que
apareceram. Um amigo de Allen diz: “ele estava armado com um par das mais poderosas ferramentas
que um carpinteiro pode ter: ingenuidade e determinação suprema”.
O mobiliário encontrado na parte de dentro é
fixo e faz parte da estrutura da casa. Isso porque, de
acordo com Joel, peças soltas atrapalhariam muito a circulação e diminuiriam o espaço. As janelas,
também feitas com vidro reaproveitado, se abrem e
permitem que o usuário observe a paisagem ao redor sem sair do “ovo”. Segundo a revista americana
Dwell, o projeto levou quatro anos para ficar pronto.
Fontes:
http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,EMI303349-16938,00CASA+NA+ARVORE+EM+FORMA+DE+OVO.html
http://noticias.uol.com.br/tabloide/album/2012/06/19/
casa-arvore.htm#fotoNav=3
http://www.quemundovocevive.com.br/mundo-sustentavel/casa-na-arvore-para-gente-grande/
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