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EDITORIAL

Editorial
A primeira Edição deste ano que se inicia vem com muitas informações sobre o que está acontecendo no mundo ao que se diz respeito à saúde do nosso planeta.
Além disso, nos preocupamos muito em sempre informar e auxiliar a
você e sua família sobre as maneiras de se viver com hábitos sustentáveis.
Lembrando que na nossa própria revista já usamos todas as técnicas
viáveis para que ela seja a mais Ecologicamente Correta, possível.
Aproveitem as dicas e as informações e apliquem na sua rotina profissional e pessoal.
O mundo está em constante evolução com rápidas mudanças, nós não
podemos ficar para traz!
Boa leitura.

Paula Gallo
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Sacolas de papel ou plástico:

Qual delas é melhor?
Entre uma sacola de papel e
uma sacola de plástico, o mais
sensato a fazer é guardar as
duas e usá-las de novo muitas
e muitas vezes

PAPEL

O Brasil está entre os dez maiores
produtores de papel do mundo e
100% dele vem de áreas de reflorestamento cultivadas para esse fim.

V

istas por toda parte, nas mais
diversas formas e usos, distribuídas
de graça e descartadas sem dó nem
piedade, as sacolinhas plásticas
tal qual são encontradas hoje em
dia nos supermercados - um saco
com buracos que formam alças,
leve, resistente e barato - tem, elas
também, sua história. Foram inventadas na Suécia, pelo engenheiro
Sten Gustaf Thulin, no começo dos
anos 60, e levaram uns dez anos
para tomar o lugar das sacolas de
papel, bem mais caras e passíveis
de se rasgar e espalhar as compras
na calçada.
Usadas à vontade, foram se
empilhando e chamando atenção
para o fato de que seu material é
praticamente perene, incapaz de
se degradar - um problema de proporções monumentais, levando-se
em conta que os sacos plásticos representam hoje 10% de tudo o que
se joga fora. Diante do movimento
para que se deixe de usá-los, pergunta-se: melhor voltar ao papel?
Ao lado, a resposta.
6

Como se faz
1. Os troncos das árvores derrubadas são levados para a serraria,
onde passam três anos secando.
2. Os troncos sem casca são cortados em pedacinhos, que vão “cozinhar” em alta pressão.
3. A madeira “cozida” é misturada a
cal e ácido sulfúrico e se transforma em polpa.
4. A polpa é lavada, branqueada e
prensada na forma de papel.
Como polui
Produtos químicos tóxicos empregados na fabricação de papel
poluem o ar e a água e provocam
chuva ácida.
Como se recicla
O papel precisa voltar ao estado de
polpa, o que requer o uso extensivo de produtos químicos.
Como se biodegrada
O papel é biodegradável, mas para
isso precisa de água, luz e oxigênio. Enterrado em lixões, o papel,
em sua maior parte, não se decompõe totalmente.

DILEMA NO SUPERMERCADO

PLÁSTICO

O Brasil produz 15 bilhões de sacolas plásticas anualmente. No mundo, 4 bilhões vão para o lixo todo
ano. Amarradas, elas dariam a volta
a Terra 63 vezes.

Como se faz
1. O plástico é feito de polietileno,
que sai da refinaria na forma de
pastilhas de resina.
2. Uma máquina aquece as pastilhas a 340 graus e retira delas um
tubo longo e fino de plástico.
3. Uma barra aquecida marca linhas paralelas, que são cortadas
em seções iguais.
4. As seções são separadas e as alças são recortadas.
Como polui
Na classificação das substâncias
com resíduos mais danosos, cinco
das seis primeiras entram na produção de plásticos.
Como se recicla
Para ser reciclado, o plástico precisa antes ser remoldado e reformatado, processo que demanda tempo e dinheiro.
Como se biodegrada
O plástico não é biodegradável,
mas ocupa menos espaço no lixão:
2 000 sacolas plásticas pesam 15
quilos; 2 000 sacolas de papel pesam 130 quilos.

Uma lei sancionada
em maio, mas suspensa por liminar na
Justiça, proíbe o uso
de sacolas de plástico
no comércio de São
Paulo. Mas, afinal, a
alternativa mais comum - as sacolas de
papel - é mesmo tão
ruim?

Conclusão
Sejam de papel,
sejam de plástico,
o melhor mesmo é
reutilizar as sacolas.

Marina Yamaoka

Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág. 54-55.
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Perigo

Profundo
Poluição, pesca predatória e vazamento de petróleo: O panorama no fundo do
mar já causa alarme

P

ouco a pouco os oceanos e toda a vida marinha estão vivendo um processo que se vê acima do mar - o de degradação ambiental. O quadro inclui o
lixo despejado por navios e pelo esgoto das cidades, a pesca predatória, o som
gerado pelo motor das embarcações e os vazamentos de petróleo. Tudo isso
prejudica os mares.
Os oceanos ocupam 70% da Terra e, graças a sua imensidão, sempre foram
vistos como infinitos. Mas não é bem assim.
Ainda que daqui a muito e muito tempo, eles podem acabar, sim - e com
isso a vida humana também. De acordo com a Organização das Nações Unidas
(ONU), não há como medir exatamente a quantidade de lixo que boia pelos mares. A maior área, entretanto, foi identificada.
Com tamanho similar ao estado de Minas Gerais, ela fica no Pacífico, na costa
oeste dos Estados Unidos. A concentração se dá ali por causa do nó das correntes marítimas no local. Descoberto em 1997, contém cerca de 3,5 milhões de
toneladas de lixo sólido - basicamente plástico. Como a matéria não é biodegradável, toda e qualquer ação do meio ambiente não o destrói. Essa sujeira acaba
tornando-se alimento dos animais e dos plânctons - o que acaba muitas vezes
até matando-os.
Em 2008, a Comissão Baleeira Internacional descobriu 134 tipos de redes de
pesca e objetos dentro do estômago de apenas duas cachalotes, provocando a
morte delas por colapso intestinal. O homem também sofre com a situação que
ele, no geral, criou: acaba sendo sua própria vítima, pois ingere peixes com toxinas do plástico que ele mesmo jogou nas águas.
A pesca predatória é uma ação que precisa ser combatida com urgência. Segundo levantamento do Greenpeace, como a caça é realizada além do sustentável, é possível que em 2048 haja um colapso e ocorra a extinção de milhares
de espécies. Já as redes “fantasmas”, aquelas perdidas pelos pescadores, causam
a morte de pelo menos 100 mil mamíferos por ano, de acordo coma Fundação
Algalita de Pesquisa Marinha. “É preciso que haja uma nova era de exploração,
agregando planejamentos geopolíticos”, explica a bióloga americana Sylvia Earle Alliance e uma das principais especialistas dos mares. “O mais grave é a falta
de conhecimento e de respeito dos governos por suas regiões. As petroleiras,
por exemplo, estão extraindo materiais fósseis sem o cuidado de entender o que
havia e o que há de vida marinha no lugar.” Ela acredita que o Brasil pode liderar
o processo de como explorar os oceanos com consciência. Seja que país estiver à
frente da batalha, a bióloga já tem seu slogan: “O custo benefício que se vê hoje
não vale a pena. Preservar com responsabilidade é muito melhor.”
No Brasil, apenas 1% das águas está protegido. O Greenpeace Brasil vem atuando para que essa porcentagem aumente para 30% da zona marítima.
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Para a entidade, é uma necessidade imediata retomar a política de criação das reservas marinhas e a
política nacional de oceanos, além de regulamentar a
atividade pesqueira e a criação de um sistema de esgoto eficaz nas cidades litorâneas, pois quase todos os
desejos são jogados a cerca de 4 quilômetros da costa.
A conservação Internacional Brasil segue a mesma
linha de pensamento.
“O País não tem políticas bem definidas para o uso
e conservação das águas. Há uma carência crítica tanto
de planejamento quanto de ordenamento do uso de
nossas áreas marinhas”, aponta Guilherme Dutra, diretor do Programa Marinho da CI-Brasil.” A falta de planejamento traz prejuízos para todos.

“O ambiente está ameaçado pela falta de proteção
das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e as empresas aumentam os riscos de sua operação quando atuam em áreas ambiental e socialmente
sensíveis.” Para demonstrar que é possível conciliar a
conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos
recursos marinhos, a CI tem desenvolvido programas
piloto na região dos Abrolhos, arquipélago ao sul da
Bahia. “Temos de tornar o mar, suas belezas e também
o que o ameaça mais conhecidos”, diz Dutra. ”Só assim
todos vão se envolver nessa luta”.

Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
Nº2/2012 – pág. 42-44.
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O papel da

Amazônia
Como a maior área verde do mundo pode se transformar em
símbolo de sustentabilidade

10

A

floresta Amazônica, maior polo de biodiversidade de fauna e flora do planeta, tem todo o
potencial para ser um supermodelo de economia
sustentável. Para isso, necessita, cada vez mais, de
atenção redobrada dos representantes da esfera
pública para diminuir a exploração ilegal e os efeitos negativos que dela decorrem. Somente entre
os meses de novembro e dezembro do ano passado, a Amazônia perdeu 207,59 Km² da cobertura vegetal, segundo dados divulgados pelo INPE
(Instituto Nacional de Pesquisa Especiais).
A Amazônia precisa, cada vez mais, da atenção
redobrada dos representantes da esfera publica
para diminuir a exploração ilegal.
Potencial: a região pode ser modelo de desenvolvimento sustentável.
O número equivalente a 11 vezes e meia o tamanho de Fernando de Noronha. Mas para o governo as coisas estão indo até que bem. “Mesmo
com o pico de desmatamento que tivemos em
2011, a estratégia de combate tem dados bons resultados”, considera a ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira. “Além do combate ao desmatamento em si, a importância da preservação tem
que ser pauta contínua em todos os setores da
sociedade”. “É necessário mudar o modelo de desenvolvimento para incluir a sustentabilidade nas
estratégias de planejamento”, diz a ministra. “O
passado mostrou que o preço pago por não haver
planejamento nesse sentido é alto”.
Se a sociedade não der a devida atenção, os
impactos ambientais podem ser piores. Juntamente com o INCT (Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia), o INPE acaba de divulgar um relatório
que aponta o aumento das secas na região durante o século 21. Com base em análises realizadas
entre 2009 e 2010, a Amazônia deve ter cerca de
40% menos chuva em 2010 e a emissão de gases
de efeito estufa na região está entre as principais
causas desse panorama.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
Nº2/2012 – pág. 32-34.
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A onda
está
crescendo
Bicicletas, caminhadas, corridas e até a
dança viram meios de produzir energia
limpa – em um movimento que vem se
alastrando pelo mundo.
Energia do nPower PEG:
dispositivos móveis
alimentados por
caminhadas e corridas

A

ssim como as grandes corporações estão
empenhadas em desenvolver projetos e tecnologias para reduzir as emissões de gases e o consumo de bens naturais, players menores também
tem participado para inovar e criar formas sustentáveis de gerar energia limpa.
Estudiosos do assunto também dão sua colaboração. É o que propôs tempos atrás José Carlos
Armelin, engenheiro elétrico e professor de mecatrônica – setor que mistura tecnologia de mecânica, eletrônica e tecnologia da informação no município de Santa Barbara d’Oeste, interior de São
Paulo, o qual recebeu uma emissão da universidade em que leciona: abordar mais temas referentes
ao meio ambiente em sala de aula.
Armelin resolveu então unir suas paixões: bicicleta, música e mecatrônica. Assim, projetou uma
bicicleta que gera eletricidade a partir das pedaladas.
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A nova ordem mundial é
criar formas sustentáveis
de gerar energia limpa.

“A energia dava para fazer um Cd player funcionar”, recorda o engenheiro. “Minha intenção
era mostrar, ao vivo, todo o sistema de geração de
energia para os alunos”. Em 2007, ele resolveu tirar
a bike da sala e mostrar seu projeto ao público em
geral - e com um toque de diversão.
Surgiu o grupo de música CO2 Zero, inspirado
no protocolo de Kyoto, de 1997. Após mudanças
na formação original, desde março de 2010 a banda resolveu ampliar o número de aparições. Foram realizadas 110 apresentações em escolas, universidades, praças públicas, empresas e teatros. “A
bicicleta é uma das soluções de transporte mais
rápidas e viáveis e a utilizamos para gerar a eletricidade em nossos shows, na esperança de que o
público perceba que a melhoria ambiental passa
pela colaboração de todos”, conta Reginaldo Pinto
de Oliveira, vocalista da banda.
As seis bicicletas disponíveis são pilotadas ao

menos por cinco minutos por aqueles que acompanham o espetáculo. Juntas elas geram 800 watts de
eletricidade, suficientes para manter todos os equipamentos musicais do grupo funcionando, além da
iluminação para um público de 3 mil pessoas. “Durante o show, armazenamos parte da energia em uma
bateria de chumbo ácido, cuja função é evitar blecaute em caso de todos os ciclistas pararem de pedalar
ao mesmo tempo”, diz Oliveira, que busca a interação
da banda com o público cantando letras sobre a importância de reaproveitar, reciclar e repensar.
Os tênis utilizados nas pedaladas também podem
gerar novas formas de energia - e quem pensa assim
é uma empresa de grande porte. O projeto Pegada
Sustentável, da Adidas, é um programa voluntário de
logística reversa para minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos calçados esportivos nas sete lojas e 11 outlets da empresa
da Grande São Paulo.
“Com a iniciativa, queremos impor uma destinação
correta ao fim do ciclo de vida desses objetos”, afirma
Fernando Basualdo, diretor-geral da Adidas Brasil. “E
não vamos parar por aí. Estamos desenvolvendo um
programa mais abrangente visando a Copa de 2014.”
Após a entrega do calçado, de qualquer marca, os
produtos são encaminhados para a descaracterização. Os resíduos tornam-se então combustível para
alimentar fornos de cimentos.
Se a ideia é gerar energia em benefício próprio,
o nPower PEG (Personal Energy Generator) cumpre
seu papel. O carregador de bateria para eletrônicos
portáteis, desenvolvido nos estados Unidos, funciona
por movimento. Mantido em uma mochila, pasta ou
bolsa, ele capta energia cinética durante caminhadas
ou corridas. Cerca de dez minutos de caminhada fornece carga suficiente para um minuto de conversa
em um iPhone 2G. Vendido por cerca de 160 dólares
nos Estados Unidos, foi desenvolvido para ser compatível com 3 mil modelos de dispositivos móveis,
como MP3, GPS, câmeras e celulares.
Se o nPower PEG precisa das caminhadas e cor-

ridas, a EcoPista necessita da animação e da
dança para gerar energia. Implantada pela
primeira vez no club Watt, em Roterdã, na
Holanda, em setembro de 2008, a estrutura
conta com placas que, ao ser pressionadas,
produzem corrente elétrica. Após a captação,
a energia ilumina o local. A inovação vem se
alastrando pelo mundo. Inúmeras casas noturnas instalaram as placas – como em Dubai,
Londres e Nova Iorque. O serviço chegou até
ao Rock’n Rio 2011: a Philips o instalou na pista do seu estande.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
Nº2/2012 – pág. 84-87.
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A arte de recuperar latinhas em São Paulo
Campeão da reciclagem de latas de alumínio, o Brasil tem na cidade seu grande fornecedor.
Mas, no total, menos de 1% dos resíduos é reciclado. O resto vai para o lixo e lá fica.

Pelo altíssimo consumo e por terem um ciclo

de vida útil mais curto que o de outros produtos
de alumínio, as latas são disparado campeãs da reciclagem no Brasil: aqui se reaproveitam 97,6% delas, o que faz do país o líder mundial na atividade
há dez anos consecutivos, segundo a Associação
Brasileira do Alumínio (Abal). Através do esforço
de catadores formais e informais, o Brasil reciclou
2 milhões de latinhas por hora no ano passado,
sendo a maioria delas descartada em São Paulo,
onde existem milhares de catadores informais - de
certo modo, um retrato da pobreza e da falta de
trabalho formal que leva pessoas a adotar essa atividade como profissão.
Damiana Maria dos Santos, 28 anos, faz parte
dessa história. Aos 15 anos, começou a recolher
latas em restaurantes, padarias e mercados, para
ajudar os pais e uma irmã nas despesas domésticas. Percorria 10 quilômetros por dia, muitas vezes
empurrando um carrinho de supermercado cheio
das embalagens metálicas. Trabalhando de dia e
estudando à noite, ganhava de 200 a 350 reais por
mês com a venda das latas a um ferro-velho em
Osasco.
Atualmente, Damiana integra a cooperativa
Crescer, empresa conveniada com a prefeitura
de São Paulo que faz, entre outras, a limpeza do
Sambódromo. Em 2011, além de ter visto sua escola, a Vai-Vai, ser campeã do Carnaval, Damiana,
de macacão azul no asfalto, comemorou sua participação no lucro de uma das maiores coletas de
material reciclável da cidade: 20 toneladas nos
quatro dias de desfile. Desse total, 4 toneladas
são exclusivamente latinhas de alumínio, quatro
vezes o volume que a Crescer recolhe por ano
nos bairros de Pirituba e Freguesia do Ó, na Zona
14

Norte. Damiana e os outros cooperados faturam
cerca de 5 centavos por lata - fração de um negócio que movimenta 1,8 bilhão de reais no país. “Na
cooperativa, vendemos 1 quilo de lata a 3,20 reais,
enquanto eu, coletando sozinha, vendia a 2 reais”,
diz ela.
Cerca de 70% das latas coletadas em São Paulo são processadas em Pindamonhangaba, a 150
quilômetros da capital. O município abriga, desde
1997, uma grande central de reciclagem de alumínio da Novelis, empresa responsável por reciclar
50% das latas de alumínio do Brasil, que recentemente anunciou investimentos para ampliar sua
capacidade de reaproveitamento do metal de
200.000 para 390.000 toneladas anuais a partir de
2013. Para isso, vai implantar novos centros de coleta e triagem em São Paulo e em cinco outras cidades. Segundo Carlos Roberto de Morais, diretor

de reciclagem da Novelis, a medida faz parte de
um projeto de longo prazo. “Queremos expandir
o uso de materiais reciclados para reduzir a dependência do alumínio primário”, explica. A transformação da bauxita em alumínio é um processo
que requer 95% mais energia que sua reciclagem
e tem produtividade muito menor. Para cada tonelada de alumínio reciclado, são economizadas 5
toneladas do minério.
Em São Paulo, o lixo reciclado é separado nas
centrais de triagem por 21 cooperativas associadas à prefeitura, que vendem o material a empresas como a Novelis. Embora a coleta de latinhas
seja um sucesso, a proporção geral do lixo reciclado na maior metrópole brasileira é insignificante:
menos de 1% de todo o volume gerado, o que
representa uma média de menos de 280 gramas
por mês por habitante. Em Porto Alegre, cujo programa de reciclagem é referência, cada morador
envia mensalmente à reciclagem 1,3 quilo, quase
cinco vezes o índice de São Paulo.
Mesmo reciclando pouco, São Paulo é a cidade
que mais gasta com limpeza urbana no Brasil e a
quinta em investimento proporcional. A gestão
dos resíduos sólidos no município - quase 17.000
toneladas por dia - é totalmente terceirizada, ficando a cargo ou das empresas contratadas pela
prefeitura - duas, cujo convênio custa 80 milhões
de reais por mês aos cofres públicos -, ou de serviços ajustados pelos próprios geradores de lixo.
A Ecourbis atende a 1,6 milhão de domicílios, enquanto a Loga é responsável por 1,4 milhão. Além
do lixo domiciliar, as duas empresas contratadas
pela prefeitura recolhem o lixo comercial, público
(urbano e de feiras livres) e parte do entulho da
construção civil. No caso do lixo hospitalar, agrícola e aquele produzido em terminais de carga e
passageiros, cada instituição tem de contratar seu
próprio serviço privado. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura de São Paulo, todos os resíduos domiciliares recolhidos pelas concessionárias são enviados a aterros controlados.
No entanto, estudo da Abrelpe (Associação Bra-

A ESPECIALISTA: Damiana, a catadora: da informalidade para o trabalho em uma
cooperativa de coletores de lata e o plano de fazer faculdade de gestão ambiental

sileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais) apontou que, de cada quatro sacos de
lixo residencial coletados pelos serviços públicos,
um vai parar em local inadequado, como lixões e
aterros sem tratamento. Espera-se que esse cenário mude com a implementação da nova Política
Nacional de Resíduos Sólidos, recém-regulamentada, que prevê a extinção dos lixões e a instituição de coleta seletiva em 100% dos municípios.
As mudanças devem incrementar o trabalho e a
renda de pessoas como Damiana, que já dispõe
de amplo conhecimento sobre a destinação adequada de resíduos urbanos. “Quero fazer faculdade de gestão ambiental, para ampliar o trabalho
da cooperativa”, planeja ela, com esperança de
subir na vida com sua especialização. “As pessoas
não sabem, mas lixo também é fonte de riqueza.”
Heloisa Brenha

Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág. 28-31.
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Limpo por dentro e por fora
O mítico Empire State Building se transforma para poluir
menos e ajudar a preservar o meio ambiente

Prédios, sobretudo os mais antigos, são gran-

des poluidores, seja pela quantidade de lixo que
produzem, seja pela energia e pelos recursos que
consomem. Colosso da arquitetura mundial, o
Empire State Building resolveu ser diferente dos
outros: chega aos oitenta anos com corpinho ultramoderno. Por fora continua o mesmo, mas por
dentro passa por uma reforma iniciada há dois
anos e meio que, a um custo de 550 milhões de
dólares, fará do prédio mais alto e famoso de Nova
Iorque um autêntico “edifício verde”. Quando as
obras estiverem concluídas, o consumo de energia do Empire State cairá 38%, com corte de 4,4
milhões de dólares anuais em gastos e de 105 000
toneladas de emissões de carbono nos próximos
quinze anos - o equivalente a tirar 20 000 carros
das ruas.
Idealizador do projeto, Anthony Malkin, presidente da Malkin Holdings, empresa que controla
a operação do prédio, disse a VEJA que no começo
sua intenção era apenas tornar o edifício mais moderno. “Ele foi ficando defasado em comparação
com as novas construções, e resolvemos reformá-lo para tornar seus escritórios mais atraentes na
hora de alugar. Foi então que verde se tornou a
palavra de ordem.” Malkin fechou parcerias com
instituições como a Clinton Climate Initiative,
ONG fundada pelo ex-presidente americano Bill
Clinton para assuntos de meio ambiente, e descobriu que os edifícios eram responsáveis por 80%
das emissões de gás carbônico em Nova Iorque.
“O maior desafio é modernizar os prédios que já
existem”, diz.
Modernizar um gigante de 102 andares foi um
desafio maior ainda. Todas as 6.514 janelas foram
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Janelas: Todas as 6.514 foram trocadas para reforçar o isolamento térmico, com
reaproveitamento de vidros e estrutura.

Banheiro: A eficiência energética inclui o uso de muito pouca água na assepsia
dos mictórios.

removidas para reforçar o isolamento térmico,
com reaproveitamento de vidros e estrutura, e depois colocadas de volta. Controles de iluminação
foram aprimorados e unidades de tratamento de
ar, substituídas. No subsolo, extremo oposto do
observatório panorâmico visitado por mais de 3,5
milhões de turistas todos os anos, sete imensos cilindros, o coração do sistema de ar condicionado
do prédio, receberam novos tubos, compressores
e controle eletrônico. “Os custos caíram pela metade, o que representa economia de 1 milhão de
dólares por ano”, diz Paul Rode, da Johnson Controls, uma das empresas contratadas para tocar a
obra.

A empresa sueca Skanska, gigante da construção civil e locatária do 32º andar, uniu-se ao
projeto. “Ficamos sabendo do plano de sustentabilidade e quisemos agregar nosso interesse em
projetar escritórios nos mesmos moldes”, diz Tri
Tan, responsável por design na empresa. Sua contribuição foi instalar nas suas salas um sistema de
ventilação mecânica a partir de um piso elevado,
e não construído no teto, como ocorre na maioria
dos escritórios. “Assim temos um aproveitamento
de luz solar 14% maior, sem bloquear as janelas”,
explica Tan. Como parte da transformação, o Empire State assinou com a Green Mountain Energy
um contrato de dois anos para converter 55 milhões de quilowatts-hora que consome por ano
em certificados de energia renovável - o campeão
dessa providência entre os consumidores comerciais da cidade. “A redução de consumo nos edifícios tem grande impacto sobre o consumo de
energia nas cidades. E proteger o meio ambiente
também significa cuidar do lugar onde se mora”,
diz Tan. “É ótimo que se discuta como salvar a Floresta Amazônica, mas também é preciso proteger
São Paulo, por exemplo.”
A reforma verde do Empire State Building já
teve um dos resultados esperados: os aluguéis subiram. E um subproduto não tão animador: apertados pela crise econômica, os inquilinos estão
se mudando. “Tínhamos 700 em 2006. Agora, são
menos de 200 e calculamos menos de 100 quando
o projeto estiver finalizado”, diz Malkin. Isso não o
preocupa, ele garante, porque só quer dizer que o
novo Empire State Building será sede de negócios
mais importantes. “As empresas que ficaram e as
que vierem serão maiores, melhores e mais preocupadas com a conservação de energia”.
Daniela Traldi

Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág. 40-41.
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Projeto Quixote
O Projeto Quixote é uma OSCIP (Organiza-

ção da Sociedade Civil de Interesse Público) que
foi criada em 1996. Sua missão se traduz na transformação de crianças, jovens e famílias em complexas situações de risco social, por meio de atendimento clínico, pedagógico e social integrados.
Dentro dessas ações, o principal objetivo está na
geração e disseminação do conhecimento nessas
pessoas. Sendo assim, a principal visão do projeto
é encontrar alternativas eficientes diante de desafios cotidianos das vidas do nosso público-alvo,
como a violência, abandono, falta de referências
e abuso de drogas.
Um dos pilares do Projeto Quixote é a geração
de conhecimento e capacitação profissional por
meio do grafite. Essa área envolve a Agência Quixote Spray e Arte, que possui profissionais educadores que repassam suas habilidades e conhecimentos para jovens aprendizes. Por meio de um
programa de educação para o trabalho, fomentamos o resgate da cidadania e da inserção social de
jovens em situação de risco na sociedade. Quem
compra os produtos da Agência Quixote Spray
Arte contribui para a geração de recursos ao Projeto Quixote, o que nos permite sustentabilidade
ao longo do tempo.
A Agência Quixote Spray e Arte iniciou sua
atividade em 2000 no mercado de Grafite e desde então representa essa arte, que saiu das ruas
e expandiu seu conceito, diante vários públicos.
Atualmente, trabalhamos com as mais diversas
formas de arte, com flexibilidade e alta qualidade
para que possamos atender e satisfazer todos os
nossos clientes. Nosso time de grafiteiros profissionais experientes junto com os aprendizes desenvolve vários estilos diferentes, o que torna a
arte do Projeto Quixote um grande diferencial no
mercado de grafite.
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Alguns de nossos produtos são:
• Grafite externo – fachadas externas com intuito de decoração, divulgação, ou mesmo proteção contra pichações;
• Grafite interno – decoração de interiores,
como quartos, salas e paredes;
• Grafite Ideias – ferramenta utilizada para
eventos corporativos com a finalidade de criar
uma atividade que envolva todos os participantes;
• Performance – performance ao vivo dos grafiteiros em eventos, compondo cenários;
• Cursos e workshops;
• Ilustração, tela/painel, banner;
• Customização de camisetas, objetos, etc.
Realizações
Desde 1996 foram mais de 7.000 atendidos.
Sendo mais de 10 mil atendimentos a crianças
de rua até hoje.
Atendimentos por ano
• 1600 pessoas atendidas, sendo 400 crianças
de rua
• 24.000 atendimentos clínicos, sociais e pedagógicos oferecidos
• 80 crianças de rua retornam às suas casas
Ensino
• 36 cursos já ministrados
• Participação de mais de 5.332 gestores, técnicos e educadores de todo o estado de São Paulo.
• 36 grupos de supervisão (avaliação do resultado do ensino na própria instituição receptora)

• 1307 instituições participantes
• 247 municípios beneficiados
• Consultoria para a implantação de 5 novos
equipamentos em Porto Alegre, Santos, Londrina,
Itajaí e Rio Branco.
Pesquisa
• No âmbito da PESQUISA, o Projeto Quixote já
influi em políticas públicas voltadas para crianças
e adolescentes em situação de risco. Sendo responsável pela mudança na visão sobre Prevenção
e Tratamento de drogas em políticas públicas.
• Pode-se afirmar que atualmente o Projeto
Quixote é referência no Terceiro Setor no que se
refere a drogas, saúde mental, situação de risco e
crianças/jovens de rua, de acordo com pesquisas
realizadas com profissionais da área.
Projeto Quixote é Premiado com o Prêmio Economia Criativa
• Escrito por Projeto Quixote – 26/Nov/2012
Projeto Quixote foi um dos premiados do Prêmio Economia Criativa, realizado pelo Ministério
da Cultura, na categoria “Novos Modelos de Gestão de Empreendimentos e Negócios Criativos”
por seu trabalho com a Agência Quixote Spray
Arte. A iniciativa existe desde 2001 e já foi premiada também pela Ashoka/McKinsey por seu plano
de negócios.
Fonte: Projeto Quixote
AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote
www.projetoquixote.org.br
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Outubro Rosa
2012
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O

mês de Outubro já está marcado para muitos
como um mês de combate ao câncer de mama. Isso
porque a campanha Outubro Rosa, que visa alertar e
orientar sobre a importância da detecção precoce da
doença vem ganhando cada vez mais adeptos.
O Santa Paula foi um dos primeiros hospitais a
participar da campanha e aderir à causa, em 2012
participou pela segunda vez consecutiva. O hospital
não só iluminou todo o seu prédio, como realizou
uma série de palestras e distribuiu folhetos explicativos. Conquistamos mais uma vez vários artistas

que entenderam a importância do movimento e
aderiram ao movimento.
O Outubro Rosa em 2012 também foi marcado
pela inserção da campanha no Facebook, com a intenção de informar e alertar o maior número de pessoas possíveis quanto à importância da mamografia
e a detecção precoce.
A campanha mais uma vez foi um sucesso. Foram impactadas diretamente mais de 26 milhões de
pessoas.
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Com o aquecimento global,

Concentração de CO2 na atmosfera ao longo do tempo (em partes por milhão)

400.000 a.C.
280 ppm

200.000 a.C.
240 ppm

150.000 a.C. (era do gelo)
180 ppm

Quem
semeia vento...
Ainda que a Terra passe por ciclos naturais de

aquecimento e resfriamento, não há mais dúvida
de que somos responsáveis pelas mudanças climáticas
atuais. Nossa emissão de carbono é a maior dos últimos
800 mil anos. Mexer com o clima é como brincar
com fogo: não sabemos o grau das consequências,
mas temos certeza de que é perigoso. Quanto mais
quente, mais fortes ficam os eventos climáticos.

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
40 revistas e sites da Editora Abril fazem parte desse projeto.

100.000 a.C.
270 ppm

2010

19 países
batem
recordes
de calor. 

@psustentavel

50.000 a.C.
200 ppm

2011

É o recorde de emissão
de CO2 – 31,6 bilhões
de toneladas. Neste
ano, uma enchente na
Tailândia alaga fábricas
e prejudica a distribuição
de equipamentos
eletrônicos ao redor
do mundo. 

planetasustentavel

FONTES: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, IPCC, UNFCC, IEA.

Não, mas as consequências
serão embaraçosas.

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA | ILUSTRAÇÃO: LEO GIBRAN

todo mundo vai andar pelado?

1770 (Revolução Industrial)
280 ppm

2012

O custo dos desastres
causados pelo furacão
Sandy é estimado em
50 bilhões de dólares.
O volume de água em
chuvas torrenciais é
hoje 20% maior nos EUA
do que há um século. 

2005
379 ppm

1960
315 ppm

2050

As perdas econômicas
em decorrência do
aquecimento global
podem custar mais
de 20% da riqueza
mundial/ano.

2012
392 ppm

E o que eu tenho a ver com isso?
As mudanças climáticas são globais,
mas os efeitos são sentidos localmente.
Entenda o problema. Participe da discussão.
Siga o PLANETA.

Poste no
uma foto da sua visão
do aquecimento global (#planetasustentavel).

Realização

# o f u t u r o a g e n t e f a za g o r a

planetasustentavel.com.br

Vá a restaurantes
e ajude a combater a fome
Parece contraditório? Criado pelo Instituto Alana, o movimento Satisfeito propõe que os restaurantes diminuam as porções de comida de alguns pratos do
seu cardápio, sem reduzir o preço. Quem quiser contribuir para o combate à
fome infantil, opta por esses pratos e o dinheiro que os estabelecimentos lucram
com a escolha do cliente é enviado a organizações que alimentam crianças ao
redor do mundo.
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A

maioria de nós, quando pequeno, já ouviu
de algum adulto que é feio deixar sobrar comida
no prato, porque tem muita criança no mundo
passando fome. Mas não faz bem mais sentido
colocar menos comida na mesa e, assim, evitar o
desperdício, em vez de se obrigar a comer mais do
que precisamos para nos sentir saciados? Esta é a
reflexão que o movimento Satisfeito, criado pelo
Instituto Alana, faz aos brasileiros.
Alarmada com o dado de que cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo vão
parar na lata do lixo, a organização propôs uma
parceria aos restaurantes e clientes para acabar
com todo esse desperdício de comida e, ao mesmo tempo, combater a fome infantil no mundo.
Funciona assim: os estabelecimentos interessados em participar, elegem alguns pratos de seu
cardápio para serem servidos em porções menores, com 2/3 de seu tamanho original, mas pelo

mesmo preço. Os clientes que querem aderir à iniciativa, então, optam por esses pratos e o dinheiro que os restaurantes lucram com essa escolha é
enviado a organizações que alimentam crianças
pelo mundo - como a Seeds of Light e o Centro de
Recuperação e Educação Nutricional (Cren).
Os pratos do menu que fazem parte da iniciativa têm um sorriso no cardápio, facilitando a
identificação dos clientes. Diversos restaurantes
localizados na cidade de São Paulo já aceitaram
participar do Satisfeito e a tendência é o número
crescer ainda mais. O Instituto Alana pretende, inclusive, expandir a iniciativa para outros Estados
do Brasil.
Acesse www.satisfeito.com e confira a lista
completa dos estabelecimentos participantes.
Débora Spitzcovsky

Fonte: Planeta Sustentável
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Sol para todos
A energia solar ganha cada vez mais adeptos, e especialistas incentivam a
realização de leilões do governo para alavancar investidores no setor

O

relatório Tecnologia e Inovação, da Conferencia da Organização das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento (unctad), divulgado
em 2011, mostrou o caminho que o empresariado e os pesquisadores brasileiros devem seguir:
apostar nos avanços tecnológicos de novas opções renováveis, como energias solar e eólica, e
não apenas em áreas já atuantes, casos das hidrelétricas. Segundo o mesmo relatório, o Brasil
aplicou 7 bilhões de dólares em energias limpas,
enquanto a China, no primeiro lugar do ranking,
ultrapassou 49 bilhões.
Para o País aumentar sua participação no setor,
é necessária a ampliação no número de leilões
do governo em que possíveis investidores conseguem o sinal verde para montar as empresas - e
também a participação maior da sociedade civil.
“Realmente, sentimos falta de mais manifestações
oficiais à procura de empresários que queiram
aplicar recursos nessa área. E a força da sociedade
nessa direção pode ajudar”, diz Mauricio Tolmasquim, presidente da EPE (Empresa de Pesquisa
Energética). “Temos de ser cada vez mais pontuais
na defesa dessas fontes alternativas.” Para incentivar aportes, a EPE promete entregar ao Ministério
das Minas e Energias, ainda no primeiro semestre,
um estudo sobre energia solar. “Temos de entender que tanto a energia solar quanto a eólica
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nunca serão substituídas da hidrelétrica”, aponta
Tolmasquim. “Elas são complementares”.
Um dos objetivos do estudo é justamente incentivar a realização de leilões, e se possível ainda
este ano. Os preços, antes tidos como fora da realidade, hoje são mais competitivos.
Na última década, houve redução de 50 % sobre o valor. O biogás também deve ganhar mais
pesquisas com a criação do Centro Internacional
de Energias Renováveis, no Parque Tecnológico
Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná. Sem previsão
para lançamento, ele irá integrar uma rede de sete
centros internacionais e terá selo da Organização
das Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento
Industrial. “A criação desse espaço será importante para alavancar recursos e organizar pesquisas
desenvolvidas na área de biogás por diferentes
institutos, evitando então a duplicidade de esforços”, explica Cícero Bley Júnior, superintendente
da Assessoria de Energias Renováveis de Itaipu.
“Já conseguimos que o biogás seja contemplado como política pública nacional. O novo centro
ajudará a organizar o setor, dará credibilidade e
colocará essa energia na agenda nacional e internacional”.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
Nº2/2012 – pág. 74-76.

PROJETO HSP

Certificação

Aqua

O

Alta Qualidade Ambiental, mais conhecido
como AQUA, é um processo de certificação de edifícios visando monitorar processos ambientais e
de sustentabilidade. No Brasil, a Fundação Vanzolini é quem certifica os edifícios e a sua operação
através do Processo AQUA, a metodologia é de
origem francesa e foi adaptada às normas e regulamentações brasileiras pela Universidade de São
Paulo, sendo reconhecido internacionalmente por
diversas entidades certificadoras no mundo.
Atualmente, de 32 Processos AQUA iniciados
no Brasil, 28 certificados já foram emitidos, dentre
eles edifícios comerciais, residenciais e edifícios
do setor de serviços.
O Hospital Santa Paula é pioneiro no seguimento hospitalar a participar do processo AQUA,
certificaremos o Instituto de Oncologia que será
inaugurado ainda neste semestre. Toda a análise
para a certificação é realizada de forma que o empreendimento cause baixo impacto ao meio ambiente, consuma menos recursos naturais e gere
menos resíduo. São considerados aspectos como
a região onde o empreendimento foi construído,
as diferenças climáticas, a vegetação, a cultura da
comunidade local, entre outros fatores.

A certificação AQUA é baseada em 14 critérios
de sustentabilidade em quatro fases:
1. Eco-construção
2. Eco-gestão
3. Conforto
4. Saúde
Cada critério deste abrange as seguintes fases
de desenvolvimento:
1. Programa
2. Concepção
3. Realização
4. Operação
Essas categorias são avaliadas segundo os níveis Bom, Superior e Excelente. O nível Bom é
o mínimo aceitável para um empreendimento
AQUA, o que significa estar adequado à regulamentação vigente. O nível Superior corresponde
ao das boas práticas, enquanto o nível Excelente é
calibrado em função dos desempenhos máximos
constatados em empreendimentos de elevada
qualidade ambiental.
Vale mencionar que na autoavaliação do Instituto de Oncologia temos cinco níveis de Excelência o que já nos proporcionaria a certificação.
O Hospital Santa Paula vem mais uma vez buscar qualidade nos serviços prestados aos nossos
clientes e, por sua vez, dispor de cada vez mais instalações seguras e sustentáveis.

27

Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

Retrato

da

Indiferença

Entre os resíduos sólidos, a maior parte é comida jogada fora, que,
além de não ser dada a quem precisa, aumenta a poluição

Com o foco dos debates sobre resíduo urba-

no centrado na reciclagem, pouca atenção se tem
dado a outra enorme - e perigosa - montanha de
sujeira: os restos de alimentos que vão para a lixeira. Dados recentemente divulgados pela FAO,
o órgão das Nações Unidas que trata de alimentação e agricultura, mostram que a cada ano 1,3
bilhão de toneladas de comida, cerca de um terço
de tudo o que se produz é perdido ou por manipulação indevida, ou por ser jogado fora.
No Brasil, são mais de 25 milhões de toneladas de alimentos que vão parar no lixo todo ano,
montante equivalente a 12 bilhões de reais e suficientes para alimentar 30 milhões de pessoas. Nos
Estados Unidos, desperdiça-se ainda mais: a EPA,
agência de proteção do meio ambiente, calcula
que 30 milhões de toneladas de comida sejam eliminadas - de longe a maior parcela dos resíduos
sólidos, em peso. Nas grandes cidades, os latões

28

de restaurantes estão sempre lotados.
Por mais espantosos que sejam os números
apenas pelo desperdício, restos de comida têm
outro efeito deletério: lançados nos aterros, alimentos em geral se biodegradam, mas em contrapartida produzem gás metano, um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa (23 vezes mais
danoso do que o gás carbônico). Uma maneira
simples de reverter o desperdício seria o encaminhamento dos restos aproveitáveis para comunidades carentes, prática pouco usada.
Outra é a compostagem, como é chamado o
conjunto de técnicas para transformar resto de
comida em adubo, também pouco praticada - nos
Estados Unidos, a reciclagem de alimentos por
este e outros métodos é de 2% do lixo total.
Lizia Bydlowski

Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág. 63.
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A base do
futuro
Iniciativas levam o conceito de sustentabilidade para as crianças de forma criativa, interessante e com bastante didática

O meio ambiente chegou à Turma da Mônica.

Maurício de Sousa, o mago dos quadrinhos para
crianças e adolescentes, entrou na corrente de
conscientização sobre o uso dos recursos naturais
sem desperdícios.
O tema é bastante sério para todos - mas com
a garotada dá para tratá-lo de uma forma mais lúdica. A Monica, o Cebolinha e todos os clássicos
personagens do universo do cartunista, agora
também na versão Jovem, e em estilo de mangá,
vão falar à vontade do assunto. O tema já é abordado nos episódios da série especial da Turma da
Mônica chamada Um Plano para Salvar o Planeta.
A proposta pedagógica embutida na mensagem da nova série da Turma da Monica está em
sintonia com a Política Nacional de Educação Ambiental. Como diz o texto dessa norma, ela “deve
estar presente de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo”.
Seguindo essa linha de didática verde, a Danone, empresa francesa de derivados do leite, em parceria com o Instituto de Pesquisas
Ecológicas(IPÊ), lançou aos pequenos fãs da marca mais uma maneira de se ligar à preservação da
fauna e flora brasileira - nas páginas do Álbum do
Dino. As 22 figurinhas do álbum mostram animais
em extinção e seus habitats na mata Atlântica,
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia.” A Danone
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está comprometida em tornar seu negócio cada
vez mais ambientalmente sustentável e isso se
reflete em suas iniciativas”, diz Marina Rodrigues,
gerente de marketing da Danone”. Além de estar
integrado à missão de sustentabilidade, o álbum
é mais uma forma criativa de levar informações às
crianças”.

A Suzano Papel e Celulose, líder mundial na produção de celulose de eucalipto
100% certificada, inseriu os conceitos de
sustentabilidade nas folhas de sulfite Suzano Report Senninha, com dicas de como
cuidar melhor do planeta e estimular o
consumo consciente entre as crianças.
Toda a renda obtida com o licenciamento
do produto é direcionada aos programas
educacionais do Instituto Ayrton Senna,
que desenvolve diferentes projetos em
todo o País.
Para a fundadora do instituto 5 Elementos – Educação para a Sustentabilidade,
Mônica Pilz Borba, especialista em educação ambiental, o tema sustentabilidade
precisa, ainda mais, fazer parte do cotidiano das crianças. “Somente com o conhecimento, elas poderão criar um senso crítico”,
afirma. O Instituto publicou uma cartinha
educativa voltada para professores e alunos com o foco no consumo sustentável,
a qual está disponível para download no
site www.5elementos.org.br/5elementos/
publica_colecaosonsumo.asp.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
Nº2/2012 – pág. 53-54.
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FUTURO PRESENTE

Hospitais Sustentáveis
o conceito do futuro
Educação, disposição e boas ideias são os
itens que compõem somados ao planejamento arquitetônico dos hospitais, a base
do sucesso das chamadas “ações verdes”.
Juntos, arquitetos engenheiros, funcionários e pacientes são capazes de reduzir o impacto ambiental das instituições de saúde.

A

gora não tem mais volta. Entramos, enfim, na era
da consciência ambiental. Economizar água e energia,
reciclar, reduzir a produção e o descarte de lixo e causar
menos danos à natureza já são as principais preocupações da sociedade, da construção civil e das instituições de saúde, que hoje procuram trabalhar de forma
sustentável.
Mas, o que é trabalhar de forma sustentável? Afinal,
estamos falando de prédios enormes, que funcionam
24 horas, durante todos os dias do ano, realizando procedimentos que exigem um grande consumo de energia e água, gerando resíduos tóxicos. De acordo com
Marcos Casado, engenheiro e gerente técnico LEED do
Green Building Council Brasil, um hospital sustentável
é aquele que utiliza estratégias para melhorar o desempenho de suas metas em relação à economia no uso
de recursos naturais, à redução de emissões de CO2, à
quantidade ambiental interna, à administração de recursos e a diminuição do impacto ambiental de produtos e materiais utilizados.
Simples? Nem tanto. Na verdade, tornar um hospital sustentável é um desafio considerável. Claro que se
o edifício do hospital for preparado ainda no planejamento da obra, as “ações verdes” podem ser aplicadas
desde o início. No entanto, fazer modificações em prédios antigos também é possível e bastante correto, já
que utilizar estruturas existentes também é uma ação
sustentável.
O importante é lançar mão de boas ideias. Realizar
pequenas mudanças e investir na educação de funcionários e pacientes é uma medida eficaz, com benefícios
reais a longo prazo.
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Telhado Verde
O hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no Rio de
Janeiro, é pioneiro na economia de energia através da
utilização de telhados verdes, jardins nos telhados dos
prédios que ajudam a refrescar o ambiente, reduzindo
a temperatura em 6 graus. A ideia surgiu na Alemanha,
na década de 60, mas só há pouco tempo chegou ao
Brasil. Os resultados dos últimos dois anos foram tão
positivos que a administração do hospital decidiu ampliar os telhados verdes para outras áreas do complexo.
Felizmente, as ações de sustentabilidade do HSVP
não param no telhado. A instituição investiu, ainda, na
captação, armazenagem e aproveitamento da água
das chuvas, que é usada na jardinagem e na lavagem
de áreas externas – o que eu reduz o consumo de água
em cerca de mil litros diários. Para isso, foi construído
um reservatório, com capacidade para 20 mil litros de
água, na área do estacionamento.
Além disso, segundo Robson Maciel, coordenador
de risco do HSVP, está sendo implantado o projeto
“mercúrio Não”, no qual lâmpadas fluorescentes (que
contem mercúrio) são desprezadas e recicladas sem
agredir o meio ambiente.
“Essas medidas ajudam a preservar a saúde dos colaboradores, prevenindo o afastamento das atividades
e até mesmo a aposentadoria por doenças causadas
pelo mercúrio”, explica Maciel adianta que existem
grandes projetos a serem implantados no HSVP em
2011, todos visando a sustentabilidade.
Compostagem
O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, também
teve uma ideia original. Está investindo na compostagem, um processo de reciclagem de sobras de alimentos que transforma os resíduos orgânicos em adubo
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rico em nutrientes para o solo. Com isso, o hospital deixa de despejar nos aterros sanitários da cidade cerca de
3 toneladas diárias de lixo orgânico.
“Já estávamos buscando alternativas de reciclagem
dentro do hospital quando, em uma visita à cozinha,
notamos a quantidade de aparar de carnes, cascas de
legumes e frutas que eram desperdiçadas. Então procuramos uma empresa especializada (Nova Reciclagem) para chegar a uma solução. Investimos na compra de alguns contêineres (recipientes para separação
dos resíduos orgânicos), no treinamento do pessoal da
cozinha e em carros para o transporte até as geladeiras
onde o material fica armazenado. O resultado tem sido
muito bom”, informa Ivana Siqueira, superintendente
de Atendimento e Operações do Hospital Sírio Libanês.
Embora o gasto com a compostagem seja maior
(R$13 mil mensais) do que o gasto com o aterro sanitário (menos de R$4 mil mensais), Ivana afirma que a
ação vale a pena. “Esse valor vai para o meio ambiente
e para o nosso futuro. É um investimento feliz. Quando
treinamos os funcionários, tivemos uma resposta muito boa. Aliás, a educação é o cerne da sustentabilidade,
porque sem a colaboração de todos não é possível desenvolver as ações. Se o pessoal da cozinha não separar
os resíduos durante o preparo das refeições, não adianta investir na compra de material e na parceria com a
empresa de reciclagem. De um modo geral, em termos
de valor financeiro, o retorno das ações sustentáveis é
baixo. O que vale é a consciência, o investimento a longo prazo”, conclui.
Redução de Impacto
Arthur Brito, arquiteto e diretor de projetos da Kahn
do Brasil, conta que hoje estamos voltando a nos preocupar com o meio. “Na realidade, os hospitais foram
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criados para proteger as cidades das doenças. A proposta era isolar as pessoas infectadas nos prédios dos
hospitais e preservar o meio. Com o passar dos anos,
com o objetivo da cura, as instituições hospitalares foram incorporando a tecnologia, passando a causar impacto no meio ambiente.
“Hoje, pensar em um edifício hospitalar sustentável
é um desafio, devido ao seu funcionamento complexo”.
Neste sentido, o arquiteto comenta a necessidade
de seguir metodologias específicas nos projetos, para
que o conceito de sustentabilidade não vire apenas
uma ação de marketing. É aí que entram as certificações, as garantias dadas por profissionais capacitados
de que o hospital realmente atende aos parâmetros
internacionais de sustentabilidade.
“Quando planejamos um hospital, várias ações devem ser alinhadas. E a certificação tem capítulo específico. O que acho muito importante é a preocupação
com o entorno da cidade. No Hospital Israelita Albert
Einstein, por exemplo, quando fizemos a ampliação
dos prédios, o projeto ofereceu benefícios à cidade: o
local ganhou praças públicas e evitamos que o tráfego
fosse prejudicado ainda mais, criando estações de ônibus confortáveis para os funcionários não precisassem
usar o carro. “A melhor vaga do hospital, hoje, é a do
ônibus”, brinca Brito.
Outros pontos da certificação verde citados por ele
são:
- Minimização do impacto na hidrologia: colocar
telhados jardinados que retêm a chuva e não jogam a
água toda na rede pública (colaborando para as inundações); construir caixas de retenção de chuvas (o que
já é lei em São Paulo) para reutilização de água. Dessa
maneira, com consequente economia de água;
- Redução da poluição luminosa: ter atenção para
não jogar luz para fora dos prédios;
- Economia de energia. “Item que exige mais do que
qualquer outro. O segredo está em integrar equipes
multidisciplinares que tenham boas ideias. No Einstein,
projetamos os aparelhos de ar condicionado em locais
com paredes de vidro. Os vidros saem mais caro, mas
economizamos energia”, esclarece Brito;
- Uso de materiais adequados: alinhar com a melhor
pegada ecológica, comprar produtos produzidos próximos à obra;
- Enfatizar a qualidade interna do prédio: melhorar
a ventilação e a iluminação, com conforto.
“Não podemos negar que a sustentabilidade é
um modismo, mas que veio para ficar. Essa tendência
já mobilizou hospitais, construtoras e operadoras de
saúde. Temos que usar inteligência e boas ideias para

promover a economia de recursos naturais e financeiros. Investindo em planejamento, reduzimos custos e
impacto ambiental. Além de beneficiar a imagem da
instituição que se preocupa com as atitudes verdes”,
finaliza Brito.
Preocupação Constante
O programa Einstein de Sustentabilidade, do Hospital Israelita Albert Einstein, inclui iniciativas focadas
na reciclagem, na gestão do desperdício alimentar, no
uso racional da água e da energia, no descarte correto
de materiais eletrônicos, entre outras. Na unidade hospitalar do Morumbi, por exemplo, há aquecedores solares para esquentar a água da Unidade de Transplante
de Medula Óssea, para reduzir a emissão de CO2.
Em todas as unidades existem lixeiras para descarte de pilhas e baterias, que são encaminhadas para
empresas especializadas de reciclagem. A cozinha do
hospital tem o selo do programa Green Kitchen Operação- que credencia restaurantes que aliam elementos
naturais de arquitetura, nutrição e sustentabilidade.
Enfim, a preocupação com as ações verdes no trabalho
da instituição é diária e constante.
Planejamento Sustentável
A Fundação Pró-Rim, em Joinville, vai ampliar sua
capacidade para poder atender a mais pacientes, criando o complexo Hospitalar Vida Center. E, para esse projeto, conta com o arquiteto Cícero Santini, que trabalha
no planejamento da obra todas as possibilidades de
sustentabilidade.
“A sustentabilidade terá início na própria obra. O
canteiro de obras terá menos desperdício. A proposta
é ter uma certificação LEED. E as medidas vão desde as
coisas mais óbvias como permeabilidade do solo, reuso de água, economia de energia elétrica, automação,
ate questões como bicicletário, transporte coletivo
na porta do prédio, aquisição de material local, louça
sanitária com melhor desempenho e outros”, informa
Santini.
Segundo ele, as medidas verdes não são propriamente economia. “O telhado verde, por exemplo, é
mais caro do que o telhado comum. Mas o retorno é
pró-natureza. É um investimento a longo prazo”, afirma. Para Santini, o processo da busca da sustentabilidade entra em choque com a função do prédio hospitalar, pela dificuldade da economia no uso de recursos
naturais. Entretanto, é um processo irreversível. Todos
os projetos agora terão essa perspectiva. “A construção
civil está voltada para essa questão”, conclui.

Fonte: gth - jan/fev 2011 - pág.16-19.
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CONSTRUÇÕES VERDES

A arte de buscar no lixo o material que pode
se transformar em artigo de luxo

A

reciclagem tem seu lado lúdico e até artístico.
No mundo inteiro, garrafas, latinhas, tecidos e engradados descartados renascem em coisas belas (os móveis criados pelos irmãos Campana), instigantes (o
documentário Lixo Extraordinário, sobre o trabalho do
artista plástico brasileiro Vik Muniz) ou nem uma coisa
nem outra, mas certamente inusitadas. Algumas duram para sempre, outras são desmontadas em poucos
dias. Mas, enquanto estão presentes, estimulam uma
atitude a que as pessoas não estão habituadas: pensar
antes de jogar fora. A seguir, alguns exemplos de reciclagem criativa.
SOB AS ESTRELAS
Quer viver, literalmente, numa bolha? Em Roubaix,
no norte da França, elas são alugadas como se fossem
um quarto de hotel - é reservar, aguardar que sejam infladas e mobiliadas num parque da cidade e se instalar
para passar a noite olhando estrelas (e sendo visto também). O quarto-bolha foi criado pelo designer francês
Pierre Stephane Dumas. Feito de plástico reciclado permanece inflado graças a uma válvula que prende o ar
dentro e a uma bomba silenciosa que mantém a pressão constante. O barulho externo quase não é ouvido;
já o interno se amplifica, o que incentiva conversas em
sussurros. Preço da diária: 1 700 reais.

Vale
a pena
usar
de novo
GARRAFA POR GARRAFA
Em vez de tijolos, garrafas de plástico. Assim são as
paredes de um conjunto de 25 casas populares que estão sendo construídas em Yelwa, um vilarejo no norte
da Nigéria. A tecnologia, que surgiu há nove anos e já
foi usada e aprovada em outros países, é simplíssima:
sobre um alicerce de cimento, erguem-se paredes de
garrafas cheias de areia peneirada colocadas lado a
lado, em fileiras, e unidas por lama seca. Em cada casa um quarto, sala, cozinha e banheiro - são usadas 7.800
garrafas. A “casa de garrafa” custa um terço daquela de
estrutura normal, dura mais e é mais fresca. E ainda leva
uma vantagem adicional na violenta região norte da
Nigéria: é à prova de balas.

Fonte: Revista Veja – Sustentabilidade
(Edição Especial) – dez/2011 – pág. 68-69.
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