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EDITORIAL

Editorial
Partindo do significado básico de Sustentabilidade, que é um conceito
sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana, vamos ressaltar aqui a
importância do termo e da prática dentro das empresas.
Sustentabilidade dentro das empresas é estratégia que só existe quando
integrada aos processos de negócio.
Se os processos não forem sustentáveis, consequentemente, ela não é
sustentável.
Sustentabilidade conversa com seus colaboradores, com o marketing,
com as finanças, com os recursos humanos, com a tecnologia da informação, com a alta direção, com a hotelaria, com a farmácia. Ou seja, com
todos os envolvidos na operação.
Por isso a nossa preocupação em deixarmos todos envolvidos e comprometidos com o tema.
Vamos lá?!

Paula Gallo

3

Arte da Capa e Criação da Logomarca:
Angélica Queiroz - Assistente de Marketing do Hospital Santa Paula
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Projeto ambiental documenta
Biodiversidade de Arquipélago
do litoral carioca
O arquipélago é a única unidade de
conservação marinha do litoral carioca
na proximidade da praia de Ipanema.

O projeto ambiental Ilhas do Rio produziu o
documentário Ilhas Cagarras – Monumento Carioca, que explica a biodiversidade do arquipélago
desabitado que é a única unidade de conservação
marinha do litoral carioca na proximidade da praia
de Ipanema. O filme está em exibição na Colônia
de Pescadores do Posto 6, em Copacabana.
O DVD do trabalho e um livro com 300 páginas
de imagens e resultados científicos do projeto estão sendo distribuídos gratuitamente em universidades, escolas, museus e bibliotecas do Rio de
Janeiro.
Segundo Carlos Rangel, coordenador do projeto, a ideia principal do documentário é apresentar
as atividades de pesquisas que vêm sendo feitas
nas ilhas e que já revelaram a existência no arquipélago de espécies até então desconhecidas pela
ciência. “As Cagarras abrigam o segundo maior
ninhal de fragatas da América Latina, com cerca
de cinco mil aves da espécie”, afirmou à Agência
Brasil.
Para a criação do documentário, os pesquisadores do projeto realizaram um levantamento
sobre as espécies do local e registraram 140 espécies de peixes, uma vegetação semelhante à de
restinga, com 175 espécies de ervas e árvores - entre elas a gymnanthes nervosa, que não é vista no
município desde a década de 1940.
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Foto: lmgadelha
O projeto
Criado pela organização não governamental
(ONG) Instituto Mar Adentro, o projeto desenvolve trabalhos de pesquisa científica, educação ambiental e mobilização social.
A organização foi contemplada na quarta seleção pública do programa Petrobras Ambiental
2010 e atualmente promove cursos e palestras no
Rio de janeiro.
Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org
está sob Licença Creative Commons.
Para o uso dessas informações é preciso
citar a fonte e o link ativo do Portal EcoD.
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/abril/
projeto-ambiental-documenta-biodiversidade-de?tag=eventos-sustentaveis#ixzz2PzuYxybm
Condições de uso do conteúdo Under
Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Vazamento de óleo em
São Sebastião
Um vazamento de óleo no Terminal Marítimo Almirante Barroso
(Tebar) da Transpetro/Petrobrás atingiu o canal de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, na noite de 5 de abril.

O vazamento ocorreu durante operação de abastecimento de um navio estacionado no terminal da
Transpetro.
Em São Sebastião, a mancha de óleo atingiu as praias
Porto Grande, Deserta, Ponta da Cruz, Arrastão, Portal
da Olaria, São Francisco, Figueira, Cigarras e Enseada, em São Sebastião. A prefeitura da cidade
orientou os banhistas a evitarem essas nove praias.
A Transpetro afirmou, por meio de nota, que equipes de contingência foram acionadas e,
durante toda a noite e a madrugada, atuaram na contenção do vazamento e na remoção do
produto.
Segundo a empresa, 27 embarcações e cerca de 300 pessoas foram mobilizadas na região
para conter o vazamento e o avanço do combustível.
A Capitania dos Portos está monitorando toda a região e utilizando helicópteros na identificação de manchas de óleo que possam ter escapado dessa contenção.
A empresa, no final da tarde de segunda-feira, 8 de abril, os trabalhos de contenção e remoção de resíduos da área atingida pelo combustível foram concluídos e houve a desmobilização dos recursos de contingência na região do pier e das praias. “A decisão foi adotada, em
acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), após sobrevoos, nos
quais foi constatado que os trabalhos de limpeza foram bem sucedidos”, diz o texto.
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Responsabilidades
por trás das câmeras

Personalidades criam projetos que
aliam ações socioambientais pelo bem
da humanidade

a ensiná-los a cuidar de sua saúde e do meio
ambiente em que residem”, explica o próprio
ator, que elabora projetos sempre com a intenção de encontrar formas de solucionar os
problemas sociais e ambientais.
Tais iniciativas já renderam à dupla da Water.org a 68ª posição na lista das 100 pessoas
mais influentes do mundo, promovida pela
revista americana Time, no ano passado. Com
três anos de existência, a entidade já atendeu
pessoas da América Central, Ásia e África, auxiliando no planejamento, na construção e
na manutenção de áreas que possam abrigar
água corretamente, além de meios de saneamento básico para a evacuação dos detritos.

O ator Matt Damon visita crianças da Etiópia, que sofrem com a falta
de condições para consumo de água potável e saneamento básico.

O

sorriso do ator americano Matt Damon
exibe sua intenção de ser um aliado na proteção no meio ambiente e das comunidades
carentes. Famoso por atuar em filmes como
“A Identidade Bourne”, “O Talentoso Ripley” e
“Gênio Indomável”, ele encontrou mais uma
motivação para viver intensamente: a cada 20
segundos uma criança morre no mundo por
problema decorrente a falta de água potável
ou saneamento básico. Com o ideal de reduzir ao máximo essa estatística e mostrar ao
planeta que é possível se fazer algo, Damon
uniu esforços com o especialista em sistemas
de abastecimento Gary White e fundaram a
Water.org. A organização tem como premissa mostrar para os grupos menos favorecidos
modos de consumir e lidar com a água, evitando contaminação. “Nós queremos ajudar
promovendo o desenvolvimento de ações.
Estamos recrutando pessoas que possam
nos auxiliar com esses grupos e que passem
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Leonardo DiCaprio coordena projetos contra a degradação dos oceanos
e das florestas

Outro galã que faz parte da lista é Leonardo DiCaprio. Há 14 anos ele e sua família
criaram uma fundação dedicada às pessoas,
aos animais e ao planeta. Entre as atividades
realizadas estão proteção à vida selvagem,
preservação de florestas e oceanos, acesso à
água e realizações para combater mudanças
climáticas. A Leonardo DiCaprio Fundation es-

tabelece parcerias com organizações e lidera
campanhas de mídias criativas para mudar o
jeito de pensar da sociedade. Um dos modos
é a produção de filmes e documentários específicos sobre as condições do planeta, como
nas gravações de “The 11th Hour, Global Warning” e “Water Planet”. DiCaprio, porém, é um
ativista em sua própria rotina, fazendo de seu
dia a dia um hábito de vida sustentável. Só
utiliza veículos híbridos, não viaja em jatos
particulares e é rígido com o controle de água
e energia dentro de sua própria residência.
Até mesmo em suas festas de aniversário, que
ocorrem em boates famosas dos Estados Unidos, ele faz questão de cobrar as bebidas dos
convidados, como modo de destinar a renda
obtida à fundação.
Ter uma vida mais regrada também se faz
presente para George Clooney, um adepto
fervoroso do estilo Lohas – Lifestyle of Health
and Sustainability, modo que tem como meta
ser saudável e sustentável, sem levar em conta
o consumo e o dinheiro, aliando consciência
e diversão. Ou seja, não deixar de fazer nada
que gosta, mas realizar cada atividade com
outro olhar. Se hospedar em um mosteiro e
utilizar roupas que sejam fabricadas com materiais reciclados, por exemplo. Viver de uma
maneira criativa tem impulsionado personalidades como Clooney, a cantora Madonna e a
atriz Julia Roberts.

Christiane Torloni: responsável pelo movimento Amazônia para Sempre

No Brasil, o bem-estar com o planeta contagiou os atores Victor Fasano e Christiane Torloni. A dupla criou, em 2007, a o movimento
Amazônia para Sempre. Após inúmeras ten-

tativas, conseguiram, em julho de 2009, que
o então presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, assinasse o manifesto contra
o desmatamento. Presentes em diversos
eventos a favor do meio ambiente, eles já
contam com mais de 1 milhão de assinaturas e prometem brigar de maneira ferrenha
para proteger e preservar a Amazônia.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade – nº2/2012 – Pág. 98 – 101.

Lifestraw
Lifestraw

é um filtro d’água desenvolvido pela empresa suíça Vestergaard
Frandsen para que uma pessoa possa filtrar água de modo que ela possa ser consumida com segurança. Um único tubo
de Lifestraw pode filtrar até 1.000 litros de
água, o suficiente para uma pessoa durante 1 ano. O filtro elimina 99,9999% de bactérias e parasitas transmitidos pela água.
Uma outra versão do Lifestraw é o “tamanho família” que filtra até 18.000 litros,
suficiente para fornecer água potável para
uma família de até 5 pessoas durante 3
anos. O Lifestraw foi desenvolvido para
pessoas de países subdesenvolvidos ou
em caso de crise humanitária. O Lifestraw
foi distribuído no terremoto do Haiti em
2010, nas inundações do Paquistão em
2010 e nas enchentes da Tailândia em
2011.
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O drama do entulho
eletrônico
A obsolescência programada, que faz
tudo ficar velho antes da hora, é o alimento para um dos grandes problemas ambientais de nosso tempo

Por: Álvaro Oppermann

N

os movimentados portos de Karachi, no Paquistão - o homônimo Karachi e Qasim -, cargueiros
provenientes de Dubai transportam contêineres
com peças velhas e quebradas de computadores. O
lixo eletrônico recolhido vem dos Estados Unidos,
Japão, Austrália, Inglaterra, Kuwait, Arábia Saudita,
Singapura e Emirados Árabes.
Esse material (carcaças de discos rígidos, monitores, impressoras ou mesmo aparelhos inteiros) é
reciclado no bairro de Sher Shah, onde se separa o
joio do trigo. Ali, mais de 20 000 pessoas vivem da
reciclagem, que é feita sem cuidados com o meio
ambiente ou com a saúde. Sher Shah tem o mais
alto índice de casos de câncer de pulmão e de problemas respiratórios do país, por causa da inalação de gases tóxicos, emitidos durante o processo
de separação das peças. “O quilo de metal extraído na reciclagem do lixo eletrônico é comercializado a 120 rupias, ou 1,40 dólar”, diz Madhumita
Dutta, da organização Toxics Link India. Em Gana,
na África, o quadro é semelhante.
O subúrbio de Agbogbloshie, da capital do
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país, Acra, é talvez o maior aterro eletrônico do
mundo. É chamado pelos moradores de “Sodoma
e Gomorra”. No local, gangues fazem pente-fino
em drives de computadores, laptops, palmtops,
tablets e smartphones provenientes dos Estados
Unidos e da Europa, em busca não só de material
a ser vendido, mas também de informações sigilosas dos antigos proprietários. Os dados, que permanecem em geral intactos no computador, mesmo obsoleto, são usados depois em golpes pela
internet. “O lixo eletrônico é um dos problemas de
mais rápido crescimento no mundo”, disse a VEJA
a consultora Leslie Byster, da ONG International
Campaign for Responsible Technology (Campanha Internacional pela Tecnologia Responsável).
O MAPA-MÚNDI DO FERRO VELHO, as idas e
vindas do chamado e-lixo (em toneladas por ano)
Apesar de a Convenção de Basileia, na Suíça,
em 1989, ter proibido o movimento entre fronteiras de resíduos perigosos (entre os quais as
sobras eletrônicas), a legislação e notoriamente
driblada pelos exportadores de traquitanas com
chip, que etiquetam a carga como doação de
equipamentos usados. O relatório ambiental de
2010 da ONU sobre lixo tecnológico calcula que
são produzidos anualmente 50 milhões de toneladas. O relatório também prevê que o volume
de dejetos procedentes de computadores abandonados crescera 500% em países como Índia,
China e África do Sul ate 2020. O Brasil, o México
e o Senegal são, entre as nações em desenvolvimento, os campeões mundiais de e-lixo per capita, com 0,5 quilo anual produzido por habitante.
O quadro brasileiro pode ser ainda mais grave. Segundo a professora Wanda Gunther, da Faculdade

de Saúde Publica da USP, faltam dados e estudos
nacionais amplos sobre o problema. mas o crescimento econômico fará aumentar a podridão
eletrônica, em um caminho natural — e saudável,
ate que provoque sujeira — do capitalismo. As
pessoas tendem a trocar seus produtos, passando a frente os já velhos e ultrapassados. Querem
o novo, e o destino final do que já não presta, ou
não tem interessados na cadeia econômica, e o
descarte.
Simples assim. O nome do jogo, nesse caminho, e obsolescência programada, recurso de administração desenvolvido nos anos 20 pelo americano Alfred Sloan, então presidente da General
Motors. Sloan criou um mecanismo, hoje tão natural que parece ter existido desde tempos imemoriais, de modo a atrair os consumidores a trocar de
carro frequentemente, tendo como apelo a mudança anual de modelos e acessórios. Bill Gates,
fundador da Microsoft, usou a estratégia nas atualizações do Windows, o onipresente programa de
computador. Mais recentemente, a obsolescência
programada virou regra nos produtos da Apple.
O iPad foi lançado em janeiro de 2010. em marco de 2011, surgiu o iPad 2. Ha rumores de que já
em fevereiro de 2012 seja anunciada a versão 3.
Não tardará que cheguem aos lixões do Paquistão
e também aos da África, rejeitados. No início dos
anos 90, a vida media de equipamentos eletrônicos nos estados Unidos era de quatro anos, num
casamento entre a qualidade do material usado
para o hardware e a espantosa velocidade de desenvolvimento dos softwares.
Hoje, a vida media é de um ano e meio. Segundo Neil maycroft, professor da Lincoln School of
Art & design, da Inglaterra, a curta existência dos

aparelhos e resultado de
dois fatores. “de um lado,
os produtos são feitos para
durar pouco. De outro, ha
a obsolescência estilística”,
diz. “Somos regidos pela
cultura de trocar a cada ano
de modelo — de computador, de tablita, de celular
— quando o antigo ainda
funcionava muito bem”, diz
maycroft. Trata-se de uma
das características mais evidentes de nosso tempo, o
efêmero a impor hábitos.
Não e postura necessariamente danosa, e sim
produto da agilidade da tecnologia ancorada nos
espetaculares avanços dos microprocessadores
associados a internet. Segundo o instituto de pesquisa Gartner, 364 milhões de PCs e 468 milhões
de celulares e smartphones serão vendidos globalmente ate o fim deste ano. E um mar de equipamentos que presumivelmente engrossara as
estatísticas do lixo tecnológico ate 2014. O nó eletrônico parece um nó górdio — impossível de desatar. “E necessária uma legislação internacional
mais rigorosa sobre o problema”, diz Leslie byster.
Porém, como salienta o especialista em sustentabilidade britânico James Clark, da Universidade
de York, não haverá solução sem a conscientização das vantagens econômicas envolvidas na reciclagem do lixo eletrônico. “o Japão, graças a um
programa benfeito de reaproveitamento de equipamentos, hoje acumula três vezes mais ouro,
prata e o metal índio (usado na fabricação de telas
de cristal líquido e painéis solares) do que o mundo usa anualmente”, diz Clark. Iniciativas como a
japonesa, na contramão da deposição pura e simples, numa selva de malversações e contrabando,
alimentam um negócio interessante, e de futuro,
desde que organizado e com regras claras. O mercado de reciclagem do lixo eletrônico crescerá dos
5,7 bilhões de dólares atuais para 15 bilhões de
dólares até 2014. Há solução para o drama do lixo
eletrônico, e ela é limpa.
Fonte: Revista Veja / Edição Especial Sustentabilidade 2011 – Pág. 74–82.
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Ideias para uma
vida melhor
Os novos produtos que vêm surgindo
no trabalho de empresários e pesquisadores em busca de um mundo mais
ecológico

Linha de cadeiras 111 Navy: feitas com garrafas PET da Coca-Cola

O mundo vive uma nova fase quando o
assunto é sustentabilidade. Pesquisadores e
empresários estão cada vez mais engajados
na produção que reduza os danos causados
ao planeta. A americana Emeco, que fabrica as
mais tradicionais cadeiras de plástico dos Estados Unidos, por exemplo, desenvolveu uma
linha de mobiliário em parceria com a Coca-Cola. Cerca de 60% do modelo 111 Navy Chair,
de 230 dólares, é feito com 111 garrafas PET recicladas.
Na sérvia, um grupo de estudantes utilizou
a própria arquitetura da natureza para desenvolver um projeto inusitado. Com conceitos
de engenharia e da eletrônica, ele criaram um
carregador público de celular na forma de uma
árvore grande. Batizada de Strawberry Tree, a
invenção é alimentada por energia solar. O
carregador, que já ganhou prêmios na Europa,
conta ainda com um espaço de convivência –
banquinhos na sombra para aguardar enquanto o aparelho celular é carregado. Sua bateria
12

armazena energia suficiente para carregar os
celulares durante a noite.
Já a empresa californiana Makani Power –
considerada ícone americano na fabricação
de novas tecnologias para captação de energia limpa – acaba de lançar uma turbina que
promete revolucionar o sistema energético. A
Airnonne Wind Turbine (AWT) funciona como
uma pipa que vai para o ar mesmo, fazendo
o papel de turbina eólica média. É composta
de asas rígidas e voa em trajetória circular, a
600 metros de altura. Pilotada por controladores, a AWT é movida por meio de lâminas
da turbina, conectadas a um gerador. Toda a
energia produzida é enviada para o solo por
um fio condutor. Voando a uma velocidade
de 240 km/h, a pipa tem como vantagem a
ausência de mastro. Ainda em fase de teste e
com previsão de estar disponível em 2015, a
AWT deve ter um custo reduzido ao das atuais
turbinas eólicas.

Árvore solar: carregador público de celulares da Sérvia
Peças inovadoras que além de úteis são feitas nas mais diversas formas de conceito sustentável:
1- Bateria solar Changers Kalhuohfummi e o módulo flexível Changers Maroshi solar, que gera até
quatro watts por hora.
Preço: US$ 149,00 – www.changers.com/shop
2- Capas para IPhone da Casco feitas de bambu natural. Podem ser lisas ou com desenhos gravados.
Preço: US$ 159,00 – cascocasco.lojablindada.com
3- Estofado Chaise-Longue Bangcoc de madeira certificada, revestido com fibras naturais Imbé, da
Amazônia Móveis.
Preço: US$ 6.635,00 – www.amazoniamoveis.com.br
4- Mesa de centro em formato canoa Ceci, da Tora Brasil, criada a partir de madeira com tratamento
especial.
Preço: US$ 7.800,00 – www.torabrasil.com.br
5- Cesto de lixo com papel reciclado, da Pizzolo Russo. Cada um dos 40 sacos que formam a peça
pode ser retirado quando estiver cheio.
Preço: sob consulta – www.pizzolorusso.com
6- Impressosa Pogo, da Polaroid, reproduz as imagens em papel fotográfico especial, da Zink, sem
tintas – substituídas por camadas de cristais de corante.
Preço: sob consulta – www.zink.com
7- Estojo Eco composto por 36 lápis de cor, da Faber-Castell, produzidos com matéria-prima renovável.
Preço: US$ 37,50 – www.faber-castell.com.br
8- Estante Árbol de madeira cumaru ferro, da Decameron Design. O móvel leva o selo do Conselho
de Manejo Florestal, que atesta a madeira utilizada de acordo com critérios sustentáveis.
Preço: US$ 13.272,00 – www.decamerondesign.com.br
9- Escultura Movimentos da Vida (30cm), da Galeria Bia Doria.
Preço: US$ 3.500,00
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade – nº2/2012 – Pág. 122 – 130.
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Programe-se para o
Dia Mundial
Sem Carro
Amanhã é celebrado o Dia Mundial Sem Carro e você não pode ficar de fora dessa. Para
participar, basta deixar o carro em casa e adotar outro meio de transporte, como a bicicleta, a
carona ou o transporte público. Programe-se!
Não deixe para a última hora. Converse com seus amigos e familiares e monte um roteiro
especial para o dia, fazendo com que mais pessoas participem. Além de incentivar o movimento, você irá poupar as emissões de CO2 e outros gases poluentes, e ainda economizar com
combustível e estacionamento.
Quem sabe essa não é a ocasião ideal para experimentar um modal novo e descobrir que é
possível deixar o carro na garagem mais dias na semana?
Confira no Canal especial do Dia Mundial Sem Carro algumas alternativas de transporte para
você usar amanhã.
Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org está sob Licença Creative Commons. Para o uso dessas informações é preciso citar a fonte e o
link ativo do Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/programe-se-para-o-dia-mundial-sem-carro#ixzz2Pzu7nhQW
Condições de uso do conteúdo
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
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BikePoa: aluguel de bicicletas
públicas faz sucesso
em Porto Alegre

I

magine ter a oportunidade de recorrer a
bicicletas públicas, disponibilizadas nos principais pontos de sua cidade, por meio de um
cadastro simples que pode ser feito via celular
ou smartphone (iPhone e Android). A primeira vista, essa parece ser apenas uma realidade
das tradicionais metrópoles urbanas europeias, como Londres, Paris ou Copenhague,
certo? Não é bem assim.
Porto Alegre conta com o maior índice de
utilização de bikes públicas em número de
viagens e cadastros ativos do país, segundo
dados da Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC). Trata-se do BikePoa, projeto da prefeitura da capital gaúcha em parceria
com o sistema de Bicicletas Samba, que já é
um sucesso entre os porto-alegrenses.
Desde a inauguração, em setembro de
2012, foram registradas mais de 130 mil viagens e 42 mil cadastros no site. Atualmente, o
BikePoa conta com 23 estações e 230 bicicletas. Segundo estimativa à Zero Hora do diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari,
a previsão é de que, até o final de maio, esse
número chegue a 40 estações, somando um
total de 400 veículos disponíveis.

Para utilizar as bicicletas públicas, os usuários devem se cadastrar no site do BikePoa,
em aplicativos para smartphone (iPhone e
Android) ou por celular convencional, via portal de voz, ligando para o fone (51) 4063-7711.
Lá devem ser informados os dados do cartão
de crédito do usuário do sistema.
O valor do passe mensal é R$ 10 e o diário
R$ 5, podendo utilizar o sistema durante todo
o dia, das 6h às 22h, nas duas modalidades.
As viagens devem ser realizadas em até uma
hora.
Após esse tempo, há um intervalo de 15
minutos para possibilitar outras viagens, com
a mesma ou outra bicicleta. O objetivo é dar
rotatividade e manter as estações com bicicletas para todos os usuários. A devolução da
bike pode ser realizada em qualquer estação
disponível.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/
bikepoa-sistema-de-aluguel-de-bicicletas-publicas?tag=carros-e-transportes#ixzz2SnxtBjvd
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Destino Verde
O turismo ecológico cresce no País e oferece aos turistas
a união entre o lazer, o esporte, a natureza e a história.

O ecoturismo, uma alternativa saudável
para quem quer fugir da rotina e do estresse
das grandes cidades, tem conquistado adeptos no Brasil. Estima-se que mais de 1 milhão
de pessoas pratiquem esportes e atividades
ecológicas em meio às belezas naturais. De
norte a sul, opções de lugares para o ecoturismo não faltam.
A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, mais
antigo patrimônio geológico da América do
Sul, é um dos locais mais procurados pelos
turistas, que querem conhecer os fascínios da
rica fauna e flora do local. A região começou
a ganhar força no segmento turístico em meados dos anos 1980, atraída pelo Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, reconhecido
como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco.
Ao lado da biodiversidade, os visitantes
da Chapada têm a seu dispor um verdadeiro
circuito de aventura – com caminhadas pelo
Vale da Lua, rochas esculpidas pelas águas
do Rio São Miguel que lembram a paisagem
lunar. Os adeptos de rapel também encontraram por lá um cantinho certo para praticar
esporte, nas proximidades da cascata de 40
metros de altura do Rio Almécegas.
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Toda e qualquer atividades na região precisa estar de acordo com princípios do turismo ecológico, com menos impacto possível
ao ecossistema. Desde 1987, a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), autarquia do Ministério do Turismo, regulamenta e promove
essa prática, que movimenta a economia local
e contribui para geração de emprego.
A avalanche de novos eco visitantes na última década chamou a atenção das companhias de turismo, que hoje oferecem ambientes de alto luxo para atender esse público. Um
dos exemplos está em Brotas, interior de São
Paulo. Lá, os hóspedes do Brotas Eco Resort
podem se aproveitar de uma megaestrutura.

São cinco piscinas, duas delas climatizadas;
três toboáguas, ginásio coberto; quadras de
tênis e basquete; campos de futebol; paredão
de escalada; discoteca; campo de paintball; e
fazendinha.
Além de todas as opções de lazer dentro
do Eco Resort, a Chapada conta com uma
vasta natureza – o que garante a prática de
dezenas de esportes radicais na trilha rumo
às cachoeiras, e ainda arvorismo, boiacross e
rafting.
Ainda em São Paulo, desta vez no litoral
norte do Estado, a cidade de Caraguatatuba
recebeu a elegante pousada Port Louis. “Estamos em um local considerado como a maior
porção preservada de Mata Atlântica do planeta”, afirma Claudio Gomes de Carvalho, coordenador de Lazer e Recreação do projeto
Consciência Verde e Turismo Receptivo – que
trabalha em parceria com a pousada. Os ainda mais aventureiros podem descobrir por
trekking detalhes dos aspectos ambientais,
históricos e culturais do Parque Estadual da
Serra do Mar. “Nossa missão é proporcionar

recreatividade aos clientes e estimular um
relacionamento íntimo com o meio ambiente”, diz Claudio. “As opções de lazer dos hóspedes estão atreladas à natureza e à história
do País. Eles conhecem a Fazenda de Escravos
e a Roda D’água da antiga Fazenda Getuba,
por exemplo. E isso em trilhas que levam as
pessoas do antigo acesso do Alto da Serra a
Caraguatatuba.”
Além de ser famosa por sua beleza natural,
e sua história, Paraty, no Rio de Janeiro, ganhou mais destaque ao receber grandes nomes da literatura mundial durante o evento
de literatura mundial durante o evento de livros e escritores realizado lá todo ano – a Flip,
Festa Literária Internacional de Paraty. De uns
tempos para cá, tornou-se também parte do
roteiro dos ecoturistas, e já conta com infraestrutura de ponta para atendê-los com conforto e requinte. São dez bangalôs individuais.
Ficam distantes da área social do complexo, o
que proporciona privacidade. “Trabalhamos a
comodidade em harmonia com a consciência
ecológica”, diz Célia Regina Canosa, responsável pela Pousada Bromélias, localizada a 17
km do Centro Histórico de Paraty. Construída
em uma área de 500 mil m², com muita exuberante verde, o estabelecimento tem cachoeira de águas cristalinas e piscina natural. Ao
redor da Pousada Bromélias, a presença de
pássaros de espécies raras e de pequenos animais silvestres faz parte do espetáculo. É um
exemplo de turismo sustentável que conecta
o homem com o encanto da natureza.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade – nº2/2012 –
Pág.116-121.
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A era da cana
Só 4% da energia do país vem da Cana-de-Açúcar – E, por isso, o governo e as empresas se movimentam para incrementar esse
mercado

A cana-de-açúcar é uma planta asiática

que se deu muito bem com o clima brasileiro
– e até virou sinônimo de geração de energia
do Brasil. E no mundo. O estado de São Paulo detém mais de 60% de toda a plantação
no País e apresenta os mais avançados projetos sobre biomassa, a energia extraída de
vegetais e outros organismos da natureza,
incluindo fósseis. De acordo com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a energia gerada a partir da cana representa 4% da
capacidade instalada do País.
É uma área que deve, e precisa, crescer.
Segundo as estimativas, para isso ocorrer é
necessário um investimento total de cerca
de 16 bilhões de reais. “Esse investimento
deve continuar vindo do governo, mas o setor privado tem de ganhar incentivo para entrar no setor com mais força”, afirma Osvaldo
Soliano, professor e pesquisador da Universidade Salvador (Unifacs). Grupos estrangeiros já demonstraram atração pelo nosso potencial. O complexo químico francês Rhodia
é um deles. Desde 2010, a empresa investiu
70 milhões de euros na montagem de uma
estrutura na cidade de Brotas, interior de São
Paulo, para, em parceria com a Paraíso Bioenergia, gerar cerca de 70 MW com o uso da
cana. “É uma nova frente para
nós”, afirma Marcos de Marchi, presidente da Rhodia da
América Latina. “Queremos
ser os líderes desse mercado
do País.”
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A cogeração entre empresas deve
ditar o ritmo para o crescimento do setor. Grandes geradoras de energia estão
entrando no mercado de biomassa. É o
caso da CPFL Bioenergia, que aplicou 100
milhões de reais em uma usina com capacidade de 45 MW, e da Tractebel, que
já desembolsou 200 milhões de reais. Esses conglomerados estão aproveitando a
chegada de novas variedades de cana.
“Elas reduzirão os gastos das usinas
com produtos químicos para inibir o florescimento dos fungos”, avalia Antonio
de Pádua Rodrigues, diretor-técnico da
União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica). “Essa nova safra é bem mais resistente.”
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade – nº2/2012 –
Pág. 78-80.

Matérias-primas orgânicas, tendência do setor de cosméticos, impulsionam um mercado que ainda tem muito para crescer.

Os produtos de beleza orgânicos viraram uma tendência significativa no setor de
cosméticos no Brasil. Somente neste ano, a
expectativa é que o segmento cresça 7,4%
no País, segundo o centro de pesquisa Euromonitor Internacional, que atua em diversas áreas – entre elas a de qualidade de vida.
Com menos impacto aos recursos naturais,
esses cosméticos atraem os consumidores
que levam uma vida mais ecologicamente
correta.
A Ikove é uma das marcas brasileiras que
utilizam matérias-primas orgânicas – e conta com mais de 30 produtos entre as áreas
capilar, facial e corporal. “Não trabalhamos
com ingredientes sintéticos”, reforça Fábio
Magnani, presidente da empresa. Há dez
anos, a Ikove apostou em um processo de
internacionalização e, atualmente, tem 70%
da produção exportada para Estados Unidos,
Canadá, Ásia e Europa. Agora, atende aos
mercados emergentes, entre eles justamente o do país de origem da marca, o Brasil, a

Ikove está à procura de parceiros para expansão
dos negócios aqui. Segundo Magnani, os consumidores da linha “lifestyle os health and sustainability” estão ganhando visibilidade em todo
o País. “Eles estão impulsionando a evolução da
oferta dos orgânicos, um aspecto extremamente positivo para o setor”, afirma. Com a meta de
valorizar ainda mais os ativos da biodiversidade
brasileira, a Natura, reconhecida pelos projetos
de preservação do meio ambiente, lançou um
dos seus maiores programas sustentáveis – os
sabonetes da série Ekos, de cupuaçu, maracujá
e murumuru, fruto típico do Pará, têm na composição de 20% a 50% de óleo comprado em
comunidades da região ode os frutos brotam.
Ao todo, 263 famílias são beneficiadas com esse
projeto. “É um processo complexo. Chegar às
comunidades que fornecem matérias-primas e
garantir que elas sejam extraídas ao cultivadas
de forma sustentável, ao longo de toda a cadeia,
exige conhecimentos específicos e articulação
de parcerias com comunidades, cooperativas,
ONGs, centros de pesquisa e órgãos do governo”, explica Gilberto Xandó, diretor de Unidade
de Negócio da Natura. “Mas, no final, todo mundo ganha: natureza, comunidades, consumidores e os nossos consultores. Gerar riquezas para
todas as pessoas, das cidades às florestas, é a
essência de Natura Ekos.”
Para a fundadora da Surya Brasil, também de
cosméticos orgânicos, Clelia Angelon, o Brasil
precisa caminhas rápido para fortalecer a ideia
de consumo sustentável. “A procura por produtos com menos impacto ao meio ambiente não
pode ser uma moda. É uma necessidade.”
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade
nº2/2012 – Pág. 102-104.
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Ecoluxo
E Luxo Regional
N

os países fora do eixo tradicional de consumo do luxo, em especial nos emergentes, é
o público jovem quem vem incrementando as
vendas. Em países como o Brasil, por exemplo,
as pessoas com até 45 anos de idade é que formam, hoje, o grande contingente de consumidores de produtos e serviços de luxo, o que
representa uma redução de pelo menos 10
anos na média do público tradicional do segmento. Não é diferente a situação na China,
onde o consumidor mais sofisticado tem, em
média, 15 anos a menos do que o americano e
o russo. É um enorme contingente de consumidores que vão chegando ávidos por consumirem, por realizarem sonhos e desejos e por
se afirmarem em seus grupos de convivência.
Esse novo perfil do consumidor está levando à
mudança no mercado.
É que quem está chegando vem com novos conceitos, visões diferentes de mundo. Assim, aos poucos vai sendo incorporado o conceito do ecoluxo. Há uma crescente corrente
em defesa de produtos sustentáveis, cuja produção pouco ou nada interfira na condição de
vida das pessoas e do planeta.
Esse movimento já levou, por exemplo, a Tiffany, marca mundialmente conhecida
e desejada por 11 entre 10 consumidores de joias, a retirar de sua linha produtos que
incorporem corais, pela impossibilidade de obtenção da matéria prima de forma sustentável. Outra marca famosa, a Cartier, não usa mais ouro extraído com a utilização de
mercúrio, e algumas outras marcas trabalham com poliéster reciclado.
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É a pressão do politicamente correto que transformou o produto de qualidade. Na
visão dos mais jovens, aquele que, além das virtudes tradicionais, agregou conceitos
de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Mas, à mudança do perfil, some- -se
também a alteração na geografia do luxo. O segmento tem conquistado milhões de
novos consumidores nos também novos mercados que vão sendo criados com o crescimento e a abertura econômica dos países da Ásia, em especial. Isso tem obrigado as
marcas mais reconhecidas, no mercado do luxo, a se adaptarem às características regionais, promovendo, às vezes, pequenas modificações nos produtos que oferecem sem,
no entanto, descaracterizá-los. É a busca da identificação com os novos compradores
por meio do toque regional. Quem não se ater a essas sutilezas acabará perdendo ou
simplesmente não conquistando espaços. Se você pretende, por exemplo, exportar
bolsas femininas de luxo, saiba que, no Japão, elas precisam ser pequenas, enquanto,
nos Estados Unidos e na Rússia, a procura é por modelos maiores. A chegada de novos
consumidores trouxe também novos hábitos, que, em muitos casos, obrigaram as empresas a reverem suas políticas de venda. Uma das mais notáveis mudanças aconteceu
por aqui: a adesão ao nosso quase vício de comprar a prazo.
Diante dessa cultura, as marcas internacionais trataram de se adequar, criando
concessões exclusivas para brasileiros.
Marcas que são verdadeiros ícones da sofisticação já vendem produtos no mercado brasileiro parcelados em oito, dez vezes. Aderir ao sistema, ou entrar no jogo, foi
a solução encontrada para viabilizar ao consumidor a experimentação de produtos
que estão acima do usual no mercado nacional. Ao que parece, os resultados têm
sido bem acima até do esperado.
Tanto que, aos poucos, todos vão aderindo ao sistema do velho crediário ou do
parcelamento via cartão. É que ninguém quer apenas assistir à festa de um mercado
formado por 65% de consumidores de até 45 anos de idade, que só agora veem sua
renda atingir um patamar que lhes permite realizar o sonho de usar uma roupa de
grife, um relógio de marca famosa ou mesmo uma joia.
Sonho de consumo da maioria, mesmo que produzidas a partir de um design especialmente desenhado para quem está chegando e que ainda não pode pagar um
preço muito alto, mesmo que em várias parcelas. Esse é o segredo do mercado.
Saber moldar-se a cada realidade. Mesmo no luxo.
Fonte: Revista Robb Report Brasil – Editorial – Por: Paulo Cesar de Oliveira - Pág. 16
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Ecologia
chega às
passarelas
Matérias-primas sustentáveis começam a
ser utilizadas por empresa do segmento
têxtil – mas o setor espera benefícios do governo para deixar as roupas mais baratas.

O

mundo da moda está com novas atrações. De uns tempos para cá, a indústria têxtil
vem criando as chamas ecopeças – roupas, calçados e acessórios produzidos com materiais
que não prejudicam o meio ambiente, entre os
quais os reciclados. Mas ainda há um entrave:
o preço. “Apesar da intenção positiva de algumas empresas, vai demorar um pouco para o
público em geral encontrar roupas que possa
comprar”, diz Nina Braga, diretora do Instituto-E, que tem como missão criar e gerenciar uma
rede de parceiros das esferas públicas e privadas e também do terceiro setor, em busca do
desenvolvimento humano sustentável. “É preciso
que o governo conceda
benefícios às indústrias.
Ter uma produção sustentável ainda sai caro.”
Enquanto isso, as empresas e seus parceiros
vão fazendo sua parte.
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Um dos projetos do Instituto-E, o e-fabrics, é
responsável pelo mapeamento das matérias-primas e dos produtos sustentáveis e pelo
desenvolvimento de materiais alternativos,
como lã orgânica, seda, couro e shantung
ecológico, além de seda Pet. O e-fabrics foi
idealizados em parceria com a Osklen, gripe nacional comandada pelo estilista Oskar
Metsavaht. A companhia tem a sustentabilidade no seu DNA – e em suas etiquetas
também. Desde 1986 atua em busca de conceitos e fórmulas para reduzir a utilização de
materiais que degradam o meio ambiente. A
coleção inverno da marca, apresenta na São
Paulo Fashion Week de 2012, é inspirada na
Rio+20, a Cúpula Mundial de Sustentabilidade que ocorreu em junho de 2012 no País.

O Grupo Amazonas segue o mesmo preceito da Osklen – cuidar do planeta. A empresa criou a primeira sandália com borracha biodegradável vulcanizada do mundo.
A linha Bio Rubber, desenvolvida em 2011, é
montada a partir da extração nativa do látex
natural, absorvida pelo ambiente em cinco
anos – as borrachas sintéticas demoram até
700 anos para se decompor. Com peças masculinas e femininas, o design das sandálias é
inspirado nos rios e florestas amazônicas e na
cultura da região.
A onda da sustentabilidade também está
presente no esporte. A camisa da seleção
brasileira de futebol, projetada pela Nike, tem
como matéria-prima o PET, politereftalato de
etileno – espécie de plástico usado em garrafas de embalagem de bebidas. Feito com
esse material reciclável, o tecido apresenta
outra vantagem: reduziu em 13% o peso do
uniforme. Já a grife feminina Le Lis Blanc, iniciou sua escalada produtiva pelo mundo da
sustentabilidade fabricando charmosas ecobags feitas de TNT, os chamados tecidos não

tecidos. São feitos com fibras não fixadas e
não passam pela máquina da indústria.
Desde 2010, o estilista Alexandre Herchcovitch, um dos maiores nomes da moda brasileira, usa em suas roupas materiais como a
lona. Cada metro de peça fabricada elimina
quase meio quilo de resíduos têxtil do meio
ambiente. A linha masculina de malhas da
grife, apresentada foi desenhada em parceria com a EcoSimple, instituto que agrupa
grandes empresas do setor e as comunidades em torno delas da criação de tecidos de
alta qualidade com responsabilidade ecológica. “Esta é a primeira linha de malhas 100%
recicladas do mercado”, ressalta Claudio Rocha, diretor da EcoSimple. “Não terceirizamos
nenhum processo e assim podemos atender
com maior agilidade aos mais diferentes segmentos do mercado.” O sistema de produção
tem início na coleta das sobras e aparas de
indústrias têxteis. É realmente um começo
ecológico.
Fonte: Revista Fórum de Sustentabilidade – nº2/2012 – Pág.
94 – 97.
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Camisa usada

por 100 dias sem lavar
economiza água e energia

Já imaginou colocar uma blusa para lavar só depois de 100 dias de uso? Essa é uma solução
para economizar energia, água, sabão e dinheiro – gastos durante o processo de lavagem – pensada pela a empresa americana Wool&Prince. Ela afirmou ter desenvolvido uma camisa que, na
prática, precisa apenas de três lavagens por ano.
A tecnologia, que levou seis meses para ser desenvolvida, ainda é um segredo. Mas a empresa
revelou que o vestuário é feito a partir de fios de lã, que são mais resistentes do que o algodão,
além de serem capazes de absorver suor muito mais rápido e não deixar qualquer odor.
Outro aspecto interessante, segundo a W&P, está em um material especial, também não revelado, capaz de se recuperar rapidamente de amassados. Ou seja, mais uma economia na hora de
passar ferro.
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Os testes
Para mostrar que de fato a camisa pode ser utilizada por 100 dias consecutivos, a empresa
convidou 15 pessoas de várias partes do mundo para fazer a prova dos “100 dias”.
Cada uma deveria usar a mesma camisa todos os dias, sem mudar a rotina. O próprio criador
da roupa também fez o teste.
Além das atividades comuns do dia a dia, como ir ao trabalho e fazer compras, ele usou a camisa em situações que estimulam ainda mais a produção de suor, participando de maratonas,
brincar com o cachorro e sair para dançar.
De acordo com a empresa, depois dos 100 dias de testes, não foi detectado mau cheiro nem
amassados. Ela lembrou ainda que não é necessário utilizar a camisa consecutivamente, como
na experimentação.
A camisa ainda não está disponível no mercado. Mas a ideia é que ela chegue o quanto
antes. Para isso, a empresa busca a arrecadação de fundos por meio do site de financiamento Kickstarter. Em apenas oito dias, o projeto arrecadou 167 mil dólares de mais de mil pessoas,
sendo que o objetivo era alcançar 30 mil dólares. A arrecadação segue até o dia 22 maio.
Lembrando ainda que a camisa não foi pensada para um país tropical como o Brasil. Se ela
chegar até aqui, é capaz de ir parar na máquina de lavar um pouco antes.

Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/camisa-usada-por-100-dias-sem-lavar-garante?tag=moda-e-beleza#ixzz2SnzkTlyt
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Setor energético:

conheça o panorama atual
do Japão, EUA, UE e Brasil
I

ncentivo à energia limpa, uso de petróleo como uma das principais fontes de energia, investimentos para a captura e armazenamento de carbono e projetos de sistema de transmissão por
meio de usinas hidrelétricas. Quando o assunto é setor energético, as ações dos países oscilam
entre atitudes mais e menos sustentáveis.
Enquanto a União Europeia está investindo em programas de energia limpa, por exemplo, cerca
de 66% da população norte-americana apoia a proposta de extensão do gasoduto Keystone XL.
Saiba mais sobre o panorama autal dos investimentos na área de energia do Japão, dos EUA, da
União Europeia e do Brasil:

Japão

Japão enfrenta escassez de energia desde o fechamendo dos reatores nucleares,
ocasionado pela catástrofe de Fukushima
Foto: M1K3Y
No dia 2 de abril, o governo japonês aprovou uma proposta que pretende incentivar a inovação e modernização da rede de energia do país, já que o setor tem enfrentado grandes problemas desde o fechamento de quase todas as usinas nucleares após o terremoto e tsunami de
março de 2011, que causou um acidente nuclear na usina de Fukushima Daiichi.
A energia solar, por exemplo, tem possibilidade de desenvolver um papel significativo durante
essa restruturação do setor energético. O documento aprovado prevê a destinação de mais de
R$2 bilhões. O país, que pretende aproveitar o aumento de tarifas para garantir preços acima do
mercado, também deseja investir em outras energias renováveis, como eólica e geotérmica. Segundo o governo japonês, a reabertura das atividades nucleares só serão permitidas caso sejam
desenvolvidas regras mais rigorosas para as usinas.
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Estados Unidos
Nos Estados Unidos segue o debate sobre
o uso de petróleo como uma das principais
fontes de energia do país. Uma pesquisa divulgada no dia 2 de abril revelou que 66% da
população norte-americana apoia a proposta
de extensão do gasoduto Keystone XL. O projeto sugere o transporte de 800 mil barris de
petróleo por dia do Canadá para o estado do
Texas. O governo americano ainda está analisando o caso. A ação seria a extensão do gasoduto TransCanada da Keystone, concluída
em 2012.
O governo canadense e as empresas petrolíferas alegam que o projeto irá gerar empregos na construção civil e facilitar o fluxo
de petróleo. Já os ambientalistas se opõem
à proposta e defendem que o projeto vai dificultar o afastamento dos EUA desse tipo de
combustível, além de expandir a produção de
petróleo no Canadá.

União Europeia (UE)
A União Europeia (UE) anunciou a segunda fase de seu projeto de investimentos NER300 para captura e armazenamento
de carbono (CCS) e os programas de energia
limpa. A primeira etapa, no valor de € 1,2 mil
milhões, foi financiado por 23 empreendimentos renováveis. Já a segunda está prevista para ser viabilizada por meio da venda de
créditos de carbono, custando cerca de € 450
milhões - valor baseado pelos preços do dia 2
de abril.
Com isso, o debate sobre a eficácia do mercado de carbono europeu foi reaberto. Novos
dados mostram que as emissões dos setores
industriais caíram 1,4%, independentemente
do estado atual do mercado. A votação sobre
reformas para impulsionar o baixo preço do
carbono será realizada no final de abril.

A mesma pesquisa aponta que 69% dos
norte-americanos acreditam nas mudanças
climáticas, porém, apenas 42% dos entrevistados acham que as alterações do clima são
de responsabilidade do homem.

UE investe em programas de energia limpa
Foto: __LakwatserO__

Ambientalistas se opõem à proposta
de extensão do gasoduto Keystone XL
Foto: 350.org
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Brasil
O setor elétrico brasileiro deverá receber
investimentos de R$14,6 bilhões nos próximos
cinco anos para novos projetos de transmissão
elétrica, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A ação, que é referente ao Programa de Expansão da Transmissão (PET) 20132017, representa investimentos em linhas e
subestações, com destaque para o sistema
de transmissão da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, prevista para operar a partir de janeiro
de 2017.

Usina Hidrelétrica de Belo Monte está prevista para operar a partir
de janeiro de 2017 / Foto: minplanpac
Representantes de distribuidoras de energia da Guatemala, país responsável em promover
leilões para a contratação de energia, visitarão o Brasil ainda em abril, com o objetivo de conhecer
e entender a operacionalização dos contratos decorrentes das licitações e as garantias financeiras. Após o contato com o modelo brasileiro, as empresas da Guatemala pretendem aprimorar o
sistema dos próximos eventos que serão realizados no país da América Central.
Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org está sob Licença Creative Commons. Para o uso dessas informações é preciso citar a fonte e o link
ativo do Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/abril/setor-energetico-conheca-a-autal-situacao-do-japao?tag=energia#
ixzz2PaYSIpS1
Condições de uso do conteúdo: Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

O carro elétrico
engasgou

A Agência Internacional de Energia calcula que
a venda global de carros elétricos chegará a 20
milhões de unidades até o fim da década

O

carro elétrico é a grande aposta da indústria automobilística mundial para substituir
os motores a combustão.
A expectativa do setor é que os consumidores comecem a migrar em maior número para
os modelos com menor impacto ambiental até o final da década. A Agência Internacional
de Energia prevê a venda de 20 milhões de unidades em 2020.
A contar por uma pesquisa recente da consultoria McKinsey, o
caminho para os carros elétricos talvez não seja tão fácil. Um terço dos donos de veículos elétricos do Japão, país com uma das
maiores frotas do mundo (com quase 7 000 unidades vendidas
anualmente), diz que não repetiria a escolha. Por quê? Entre os
aspectos negativos estão o aumento na conta de luz e as dificuldades para encontrar pontos de recarga.
Fonte: Revista Exame – 3 de março de 2013 – Pág.86.
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Pesquisadores conseguem
extrair energia elétrica de
plantas
Plantas funcionam como placas
solares mais eficientes que as desenvolvidas até hoje

Do Reino Vegetal é possível extrair alimentos, remédios, fragrâncias e... energia elétrica!
Sim, os pesquisadores da Universidade de Georgia (UGA) resolveram extrair eletricidade das
plantas, segundo um estudo publicado no Journal Energy and Environmental Science. A pesquisa revela que as folhas funcionam como eficientes placas solares durante a fotossíntese.
Os professores explicam que, durante a fotossíntese, as plantas usam a luz solar para dividir
átomos de água em hidrogênio e oxigênio. É nesta fase que produzem elétrons, os quais ao
serem recém-liberados produziriam açúcares que servem de alimento para as próprias plantas.
“Nós desenvolvemos uma maneira de interromper a fotossíntese, para que possamos capturar os elétrons antes que a planta use-os”, explicou o autor da pesquisa Ramaraja Ramasamy, professor da UGA College of Engeneering e membro do Núcleo de Nanociência.
Em geral, as placas solares tradicionais têm entre 12% e 17% de eficiência quântica - a
maioria das plantas consegue aproveitar 100%. Ou seja, para cada fóton de luz solar que uma
planta capta, produz um número igual de elétrons, partículas dos átomos que geram energia.
Metódo
O estudo intitulado Alta atividade foto-eletroquímica de compósitos de nanotubos de
carbono tilacóide para a conversão de energia fotossintética, utiliza nanotubos de carbono, 50 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano para separar estruturas na célula
vegetal chamada de tilacóide - responsáveis por captar e armazenar a energia da luz solar.
Essa estrutura é imobilizada para interromper o fluxo de elétrons e então os nanotubos
agem como condutores elétricos, fios de energia.
Os experimentos realizados até hoje já obtiveram níveis de corrente elétrica duas vezes
maiores que em sistemas semelhantes. Porém, Ramasamy informou que ainda há muito
trabalho a ser feito até que esta tecnologia alcance as pessoas comuns e que muitos testes
precisam ser feitos para a estabilidade de seu dispositivo.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/pesquisadores-conseguem-extrair-energia-eletrica?tag=ciencia-e-tecnologia#ixzz2TGo53BFN
29

Quando

a sustentabilidade
dá lucro

Lições de mercados emergentes
Por Knut Haanaes, David Michael, Jeremy Jurgens e Subramanian Rangan

Quando

Ibrahim Abouleish fundou
Sekem, a primeira propriedade agrícola de
cultivo orgânico do Egito, a novidade era um
luxo para qual havia pouco mercado. Foi em
1977, no Cairo. De lá para cá, a organização
passou anos aprimorando técnicas sustentáveis de cultivo. O esforço todo se pagou em
1990, quando Sekem começou a produzir algodão orgânico. Na época, a onda orgânica
começa a chegar às gôndulas de estabelecimentos comerciais do mundo desenvolvido e
a demanda mundial por produtos orgânicos
disparava.
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A produção orgânica tinha outras vantagens: técnicas de cultivo da Sekem ajudaram
a reconverter em terra arável parte do deserto
do Saara, que vinha tomando o delta do Nilo.
Com essas técnicas, o solo absorvia mais dióxido de carbono da atmosfera, reduzindo
gases do efeito estufa. Além disso, a cultura
de algodão exigia entre 20% e 40% a menos
de água.
Técnicas orgânicas derrubaram custos do
cultivo, elevaram o rendimento médio em
quase 30% e produziram uma matéria-prima

o problema do esgotamento de recursos naturais é mais agudo, iniciativas de sustentabilidade empresarial viraram um celeiro de
inovação.

mais elástica do que o algodão cultivado de
forma convencional. Logo, longe de ser um
caro capricho, o algodão orgânico garantiu
a Sekem um modelos de negócios mais sustentável – não só no plano ambiental, mas
também no financeiro. Nos últimos anos, esse
modelo permitiu um saudável crescimento
da receita: de 2006 até os distúrbios causados
pela Primavera Árabe, em 2011, a alta registrada pela empresa foi de 14% ao ano; hoje, a
Sekem é uma das maiores produtoras de alimentos orgânicos do Egito.
Economias em rápido desenvolvimento
volta e meia são retratadas como lanterninhas na sustentabilidade (estariam mais preocupadas em tirar seus cidadãos da pobreza do
que em proteger o meio ambiente). É verdade
que, em muitos desses países, entidades reguladoras podem mostrar fraqueza, reticência
em impor rédeas a mercados há pouco liberalizados ou irritação com a pressão de países
industrializados. Mas gente visionária nunca
foi monopólio do mundo desenvolvido, como
prova a história de Sekem. E, em lugares onde

Foi o que descobrimos em 2010, quando
o Boston Consulting Group uniu forças com
o Fórum Econômico Mundial para identificar
empresas com as práticas de sustentabilidade mais eficientes no mundo em desenvolvimento. O estudo envolveu a análise de mais
de mil empresas cujo porte variava de US$ 25
milhões a US$ 5 bilhões, de uma vasta leva
de mercados e setores de atividades, além de
entrevistas com quase 200 executivos. Do universo de empresas examinadas, identificamos
mais de dez “campeãs” com práticas de sustentabilidade altamente eficazes, inovadores
e escaláveis.
Essas organizações estão situadas em países da América Latina, da África, do Oriente
Médio, da Ásia e do Pacífico do Sul. Algumas
apostas na sustentabilidade por pragmatismo, outras po idealismo. Mas, independentemente das razões, vêm registrando taxas
de crescimento e margens de lucro reiteradamente acima da média.
Para garantir que todo esse esforço ambiental compense financeiramente, essas empresas adotam, de modo geral, uma ou mais
de três grandes abordagens. Para começar,
muitas delas (a exemplo da Sekem) miraram a
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longo prazo, investindo em métodos de operação sustentáveis que, embora inicialmente
mais caros, acabaram redundando em custos
radicalmente menores e culturas com rendimento bem maior. Outras adotaram uma
abordagem enxuta à conservação: começaram com pequenas mudanças em processos
– mudanças que derrubaram consideravelmente os custos – e usaram a economia gerada para bancar tecnologias avançadas que
tornaram a produção ainda mais eficiente.
Por último, algumas levaram suas iniciativas
de sustentabilidade às operações de clientes
e fornecedores, criando no processo novos
modelos de negócios que concorrentes têm
dificuldade para imitar.
Juntas, essas empresas demonstram claramente que não é necessário escolher entre
desenvolvimento econômico e ambientalismo e que a busca da sustentabilidade pode
ser um forte meio de reinvenção para toda
empresa às voltas com limitações tanto em
resursos como no poder aquisitivo de seus
clientes.
Uma abordagem sistêmica
É difícil, para uma empresa, reconhecer que
a produção sustentável possa ser mais econômica. Parte da explicação e que é preciso mudar radicalmente o modo de pensar a redução
de custos – é preciso, como fez a Sekem, apostar que o investimento inicial em insumos e
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métodos mais caros levará a uma economia
maior lá na frente. E pode, ainda, exigir dos
envolvidos a disposição a ignorar velhos dogmas financeiros, buscando o aumento da eficiência do sistema como um todo em vez de
dar redução do custo de cada parte.
A Zhangzidao Fishery Group, de Dalian, na
China, é um bom exemplo. A companhia pesqueira adaptou um método antigo que hoje
é chamado de aquicultura multitrófica integrada (IMTA, na sigla em inglês). É uma abordagem análoga ao cultivo de plantas companheiras da agricultura: em vez de tentar
maximizar a produção de uma única espécie
e ganhar com economia de escala (como faz
a maioria dos viveiros tradicionais), a Zhangzidao cria um ecossistema equilibrado de animais aquáticos como vieiras, pepinos-do-mar,
ouriços-do-mar, haliotes e outras espécies interligadas.
Já que algumas espécies servem de alimento para outras, o número daquelas que
precisam ser alimentadas com fontes externas é menor. Com isso, a Zhangzidao produz
menos resíduos, pois converte subprodutos
do peixe em culturas cultiváveis. Além disso,
ao contrário do cultivo de uma única espécie,
o IMTA não esgota o ecossistema marinho, eliminando a necessidade de transferir o cultivo
de uma lugar par ao outro para permitir a recuperação de áreas degradadas.

A Zhangzidao também adotou uma prática simples de manejo de espécies – algo semelhante à poda – para transferir vieiras de
viveiros altamente povoados para áreas com
cobertura inferior de modo a aumentar taxas
de crescimento, peso e rendimento da cultura. A prática, conhecida em inglês por “bottom
sowing”, reduz doenças e, assim como na agricultura orgânica, permite a absorção de mais
gases do efeito estufa do que o volume liberado. Com a economia gerada por essas ações
simples de conservação, a empresa já bancou
investimentos em tecnologia de ponta para
criação de recifes artificiais que promovem a
vida marinha, a propagação de algas e fazendas de algas.
O foco do aumento da rentabilidade por
unidade de cultivo, e não por espécie cultivada, resultou em níveis de crescimento e lucro
simplesmente espetaculares. De 2005 a 2010,
a Zhangzidao registrou uma taxa composta
de crescimento anual de 40%, em um setor no
qual a média não passa de 13%, além de margens de Ebitda de 31%.
Aposta da “baixa tecnologia”
Diferentemente de empresas de nações
ricas, que em geral tentam mitigar o dano
ambiental causado por suas operações com
a cara modernização de instalações e o investimentos em tecnologias de ponta (caso de
conversores catalíticos e filtros em chaminés

industriais), muitas empresas em mercados
emergentes partem com pequenas ações. Começam por conservar os recursos mais limitados com uma série de pequenos ajustes nas
operações.
A maior engarrafadora de bebidas da Costa Rica, a Florida Ice & Farm, por exemplo,
começou com algo simples: a manutenção
regular de seus equipamentos na produção
para evitar vazamentos de água. Nas Filipinas,
a Manila Water Company também se concentrou inicialmente na perda de água devido a
vazamentos ou ligações irregulares a suas tubulações. A economia que isso traz não é pouca: de 1997 a 2010, a empresa recuperou um
volume de água igual à capacidade de uma
represa de médio porte (cujo custo estimado
de construção seria de US$ 750 milhões).
À medida que ações de baixo custo produzem retornos cada vez maiores, a empresa
pode estender iniciativas de conservação e
outras partes das operações. A certa altura, a
economia pode ser grande o suficiente para
custear a aquisição de novas tecnologias caras e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que teriam sido o ponto de partida para
muitas empresas do mundo desenvolvido.
A Shree Cement é um bom exemplo. Quando começou a operar, em 1985, a empresa
não tinha a meta expressa de promover a sustentabilidade. Assim como vários outras empresas na Índia, a Shree investiu em uma usina
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geradora a diesel para se proteger de interrupções no fornecimento de energia elétrica, problema comum na Índia. Mas, diferentemente
da maioria das concorrentes, foi testado ajustes em processos de produção para diminuir a
quantidade de eletricidade consumida.
Quando a economia trazida por essas pequenas mudanças ganhou proporções consideráveis, os engenheiros da Shree ampliaram
o escopo de ações de conservação, voltando
a atenção para maneiras de reduzir o uso de
fornos na empresa. Esses fornos, que consomem grandes quantidades de carvão para gerar altas temperaturas, produzem um material
chamado clínquer, que era resfriado e misturado com uma série de estabilizantes para
produzir o cimento. Ao substituir partes do
clínquer por escória e cinzas volantes recicladas da operação dos fornos, os engenheiros
da Shree conseguiram produz ir um cimento
adequado para certas aplicações e economizar muita energia.
A certa altura, a Shree já podia bancar o investimento em tecnologias mais sofisticadas,
como um métodos para reciclar o ar quente liberados pelos fornos para abastecer uma usina de energia elétrica. Ao descobrir que poderiam gerar eletricidade de modo muito mais
eficiente do que uma usina do município, a
Shree construiu usinas maiores, a carvão, cuja
a produção mais do que cobre a crescente
demanda da empresa. A desregulamentação
do setor energético na Índia, permitiu a Shree
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vender, no mercado aberto, o excedente da
energia, cujo custo de geração é um dos mais
baixos da região.
Embora parte dessas melhorias tenha
exigido grandes investimentos de capital, a
maioria envolveu apenas o trabalho de engenharia e a vontade de questionar velhas verdades. Juntas, reduziram gastos e a emissão
de poluentes de forma considerável. A Shree
produz uma tonelada de cimento usando 9%
menos de energia do que uma indústria típica
da Índia e 15% menos do que a média mundial. Suas ações de redução de custos, cruciais em um setor comoditizado, ajudaram a
empresa a superar rivais e a crescer de forma
rentável. De 2005 a 2009, a receita da Shree
cresceu cinco vezes mais rápido do que a média mundial da indústria do cimento. Hoje, a
Shree, que teve receita de US$809 milhões
em 2009 e a espetacular margem Ebitda de
39% de 2005 a 2009, é uma das cinco maiores
fabricantes de cimento da Índia.
Uma visão mais ampla
Por mais impressionantes que sejam as eficiências de custo, mais interessante é o crescimento que empresas em mercados emergentes conseguiram ao estender suas iniciativas
de sustentabilidade às operações de clientes.
Essas empresas estão erguendo modelos de
negócios singulares ao aumentar o poder
aquisitivo de clientes em no processo, criar

interdependências que concorrentes têm dificuldade para reproduzir.
Peguemos a Jain Irrigation Systems, de Jalgaon, na Índia. A empresa saiu fornecendo sistemas de irrigação para pequenas propriedades. Na Índia, a agricultura sempre dependeu
das chuvas de monção, fenômeno que nos
últimos tempos perdeu força. Como reservatórios de água secando, muito agricultor teve
de parar de produzir (já teve casos de suicídio
devido a dívidas).
Para ajudar seus clientes, a Jain começou
a adaptar sistemas de micoirrigação às condições indianas. A empresa ensinou clientes
a usar essa técnica de forma eficaz através da
agricultira de precisão, que aumenta a produção ao otimizar o equilíbrio entre fertilizantes,
pesticidas, água e energia. Com isso, o agricultor podia usar menos água e, ainda assim, ter
um rendimento maior na cultura.
Entre pequenos agricultores, no entanto,
a maioria não tinha como comprar sistemas
de irrigação da Jain sem financiamento. Já os
bancos relutavam em conceder crédito a esse
público rural, sem instrução. A saída encontrada pela Jain foi ajudar clientes a se candidatar
a subsídios públicos. Outra tacada ousada foi
entrar no comércio atacadista de produtos
agrícolas, prometendo comprar parte daquilo
que os clientes produziam com seus equipamentos a um preço estipulado, revendendo

o produto. As garantias, por sua vez, convenceram os bancos a emprestar aos clientes da
empresa.
A Jain não tinha experiência como atacadista agrícola e podia ter enfrentado um revolta de acionistas por ter se afastado tanto
de sua atividade principal. Adaptar de forma
tão radical seu modelo de negócios às necessidades locais permitiu, no entanto, que
a empresa superasse outros fornecedores do
sistema de irrigação. De 2006 a 2010, o crescimento anual composto da receita de Jain
foi de 40% e a margem Ebitda, de 18% - ambos bem acima da média do setor. Por mais
improvável que pareça, 20% das receitas hoje
vêm de suas operações agrícolas no atacado.
A chilena Masisa, de Santiago, vem provando uma maneira de ampliar a demanda por
seus painéis de madeira sustentável. A Masisa montou uma rede de marceneiros locais a
quem dá formação e acesso especial tanto a
seus produtos como a clientes dispostos a pagar mais por móveis feitos com essa madeira.
A meta da Masisa é gerar demanda por seus
produtos em áreas remotas e subdesenvolvidas do país e dar a marceneiros incentivos
para o uso de madeira produzida de forma
sustentável. O produto partiu pelo Chile em
2009 e o modelo, agora, já reproduzido na Argentina, no Brasil, no México e na Venezuela.
No Brasil, a fabricante de cosméticos Natura adquiriu uma vantagem competitiva sin-
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gular ao estabelecer uma relação simbiótica
parecida – não com cliente, mas com fornecedores. A empresa trabalha com comunidades
rurais, governos locais e ONGs para conceber
maneiras de extrair a matéria-prima de seus
produtos de maneira sustentável. Isso feito,
repassa esses métodos a fornecedores, ajudando todos a gerar empregos e a aumentar
a capacidade nas próprias comunidades.
Em um setor no qual é crucial estar sempre
lançando novos produtos, a Natura consegue
competir com grandes multinacionais com
uma investimento muito menos em P&D –
graças a parceiras em pesquisas. Produtos lançados no mercado há dois anos ou menos respondem por uma fatia muito maior da receita
total da Natura do que a norma do setor. Mais
de 50% dos 427 produtos que a brasileira lançou entre 2008 e 2010 foram desenvolvidos
por meio de iniciativas de inovação aberta.
Riscos e recompensas de ação pioneira
É impressionante a quantidade de empresas de mercados emergentes que decidem,
como a Natura, embarcar em iniciativas de
sustentabilidade muito antes que isso vire um
obrigatoriedade. À medida que o mercado
para produtos ecologicamente corretos cresce, é comum ganharem importantes vantagens pela atitude pioneira.
A New Britain Palm Oil estava décadas à
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frente de seu tempo quando criou, em 1963,
um modelo integrado de manejo de pragas
que lançava mão de alternativas naturais a
certos produtos químicos e, ao mesmo tempo, aumentava o rendimento de culturas. A
New Britain também decidiu simplesmente
não plantar em zonas de turfa e nas matas tropicais das ilhas de Papua-Nova Guiné, um lugar de alta diversidade biológica. Mais tarde,
a medida que crescia, arrendou propriedades
e fez parcerias com pequenos agricultores em
vez de comprar terra diretamente. Com isso,
ajudou a reduzir a pobreza local e forjou laços
estreitos com a comunidade, evitando assim
conflitos que impediram o desenvolvimento
em outras nações produtores de óleo de palma.
Ao longo dos anos, a empresa montou
uma cadeia de suprimento 100% rastreável –
algo muito prezado por clientes B2B dispostos a pagar mais por matéria-prima de origem
sustentável. Essa posição favorável ajudou
a New Britain a manter uma robusta taxa de
crescimento anual – 30% - nos últimos anos e
a atingir margens de 34%.
A Florida Ice & Farm também foi pioneira
quando, em 2008, adotou a extraordinária
meta de neutralizar seu impacto sobre recursos hídricos em apenas quatro anos. Não
era a resposta a qualquer ameaça ambiental
imediata (já que água não falta em um país
tropical como o seu), mas a receios da socie-

dade. Em geral, engarrafadoras usam grandes
volumes de água para limpeza de garrafas e
durante a produção (no aquecimento e refrigeração), bem como das bebidas propriamente ditas.
Com o recurso a tecnologias de ponta e às
últimas inovações em processos, a empresa
reduziu a quantidade de água exigida para
produzir um litro de bebida de 12 litros para
poucos 4,9 litros. Em 2009, uma engarrafadora de Pepsi que a empresa adquirira dois anos
antes tronou-se a mais eficiente do mundo na
utilização da água, usando apenas 2,2 litros
de água para cada litro de bebida. Para compensar esse consumo residual, a Florida Ice
lançou projetos de conservação da comunidade e ajudou a promover melhorias na infraestrutura nacional de abastecimento de água.
Manter trabalhadores focados em metas
tão ambiciosas pode ser um desafio a organização – desafio que a Florida Ice enfrentou
com a criação de um balanced scorecard com
critérios não financeiros como o número de
horas de serviço comunitário que funcionários dedicam ao plantio de árvores para proteção de mananciais. O scorecard atrela a remuneração do presidente e todos os demais
executivos ao desempenho da empresa não
só no plano financeiro, mas em iniciativas ambientais e sociais incluindo as destinadas a
reduzir o consumo abusivo de álcool e o teor
de açúcar em refrigerantes. A migração para

o sistema chamado tripé de sustentabilidade
(“triple-bottom-line”) não prejudicou o crescimento da empresa. A taxa composta de crescimento anual de 25% e a margem Ebitda de
30% registradas de 2006 a 2010 foram o dobro da média do setor.
Na África do Sul, a rede de supermercados
Woolworths instituiu um balanced scorecard
semelhante. Cada unidade de negócios é avaliada por importantes indicadores “verdes” de
desempenho, todos ligados à remuneração.
A Natura usa incentivos em vez de punição,
orientando gerentes para identificar desafios
socioambientais e transformá-los em oportunidades de negócios, e distribuindo bônus
com base do desempenho ambiental e social.
PRONTOS OU NÃO, estamos entrando em
uma era de recursos escassos na qual a empresa terá, cada vez mais, de considerar seu
retorno total não só sobre ativos e patrimônio, mas também sobre recursos naturais.
Será preciso monitorar a quantidade de água,
solo e outros recursos naturais que consome,
bem como o retorno que obtém com eles. A
empresa que não equacionar essa questão ficará à mercê de aumentos de preços e volatilidade, regulação e pressões sociais. Já as que
chegarem a um equilíbrio vão ganhar vantagem competitiva e participaram de mercado.
Fonte: Revista Harvard Business Review – Março 2013 – Pág.
77-81.
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De Olho
na Região
Entidades atuam em busca da qualidade de vida e da
preservação ecológica nas áreas críticas do Amazonas.

A

dotar estratégias de crescimento sustentado é o foco de instituições atuantes no
Amazonas. A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), criada em parceria com o Governo
do Estado do Amazonas e o Banco Bradesco,
e com quatro anos de atuação, já traz bons
exemplos para região. “Estamos trabalhando
para atrair investidores brasileiros interessados em aproveitar as potencialidades naturais da Amazônia”, diz o superintendente geral da FAS, Virgílio Viana, um dos palestrantes
do 3º Fórum Mundial de Sustentabilidade.
A construção da Vila Comunitária do
Cujubim, na Reserva do Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Cujubim, idealizada
pela FAS, é um dos importantes projetos da
entidade e tem garantido melhor qualidade
de vida para os moradores de áreas mais carentes. Localizada às margens do rio Jutaí, na
chamada “Amazônia profunda”, a 930 km em
linha reta de Manaus, a reserva agora atende
à demanda da comunidade usando a infraestrutura ali instalada.
Antes da Vila, os 186 moradores ficavam
em três localidades da região, com dificuldade de acesso à educação, saúde e fonte de
geração de renda. Com a Vila, eles ganharam
uma estrutura eficaz, com vinte e quatro casas, escolas, casa de professor, base de pesquisa da FAS, centro de apoio aos agentes
de saúde, núcleo comunitário para reuniões
e encontros e unidades de produção agroflorestal. A Vila é interligada por calçamento
e dispõe de rede elétrica e água encanada.
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Vila Comunitária do Cujubim: Projeto proporciona
vida melhor aos moradores.

“Com esta comunidade, pretendemos diminuir a
necessidade de os moradores se deslocarem, de
grandes distâncias para ter o que precisam”, afirma o superintendente Viana.
Com foco no monitoramento da Amazônia,
que tem a Zona Franca como importante polo industrial, e por isto entra nos planos gerais para a
região, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon), a Articulação Regional Amazônica (ARA) e a Rede Amazônica de Informação
Sócio Ambiental Referenciada (Raisg) mapearam
o desmatamento da floresta de forma ampla. “As
informações atuais são como uma colcha de retalhos. É preciso ter uma radiografia integrada”, afirma o pesquisador sênior do Imazon, Carlos Souza
Jr. A partir do diagnóstico, será possível identificar
as principais ameaças para a floresta. O conjunto
de novas iniciativas em prol do bioma demonstra
o esforço das instituições para preservar a herança
ecológica.
Desde 2008, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que tem como meta valorizar a sustentabilidade da cadeia produtiva e
propagar as boas práticas socioambientais, criou
o Selo Amazônico.
Os produtos com esta certificação atenderão
às exigências dos mercados nacional e internacional quanto à rastreabilidade e monitoramento referentes à qualidade, além de outros aspectos ambientais e sociais positivos. O objetivo é que até o
final deste ano entre em vigor a nova certificação
para os produtos compostos por matérias-primas
extraídas da floresta.
Fonte: Fórum de Sustentabilidade – nº2-2012 – pág.110-113

Em campanha contra
obesidade, Coca-Cola
altera embalagens
Companhia informou que vai
aumentar a oferta de bebidas
com baixa caloria ou sem caloria

A

Coca-Cola informou que deixará de fazer publicidade para crianças com menos de 12 anos, como
parte de um plano global de combate à obesidade, informou matéria do jornal Valor de quarta-feira, 8
de maio de 2013.
O plano da maior fabricante de bebidas do mundo também inclui a reformulação de embalagens
para especificar a quantidade de calorias em seus produtos.
A companhia informou que vai aumentar a oferta de bebidas com baixa caloria ou sem caloria em
todos os mercados em que atua. Em comunicado, a Coca-Cola destacou que já realiza ações para combater o excesso de peso, como a redução do tamanho de algumas embalagens e investe em ações
ligadas ao esporte.
Principal concorrente da Coca-Cola, a PepsiCo comunicou recentemente que tem como meta triplicar as vendas globais de produtos saudáveis - que inclui as marcas Gatorade, Tropicana e Quaker, e
alcançar US$ 30 bilhões (cerca de R$60 bilhões) ao fim da década.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/em-campanha-contra-obesidade-coca-cola-altera?tag=responsabilidade-social#ixzz2THENdrek
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Surdos, cegos e
músicos

Toda vez que o professor de música Fábio Bonvenuto tocava o timbale, um tipo de tambor, um
dos alunos tinha um incontrolável acesso de riso. Não por pirraça. Ele sentia cócegas na barriga,
tamanha vibração produzida pelo instrumento. O som, no entanto, o menino não ouvia. Assim
como os colegas dessa orquestra, formada por deficientes auditivos. O projeto começou há cinco
anos, graças a um feliz engano da prefeitura, que mandou à Escola Municipal de Educação Especial Madre Lucie Bray, na zona norte de São Paulo, um formulário para montar ali uma orquestra.
Em vez de rejeitar a oferta, a direção consultou os alunos. Com 12 interessados, Bonvenuto chegou à escola para abraçar a causa, inspirado pela bem-sucedida percussionista escocesa Evelyn
Glennie. Hoje, os cerca de 60 alunos do projeto Música do Silêncio são especialistas em sentir a
vibração dos instrumentos, a ponte de saber se algum vizinho está fora do tom. Enquanto a turma alça voo – já fez apresentações em unidades do Sesc, uma delas ao lado da cantora Virginia
Rosa -, Bonvenuto cuida de mais de um grupo especial: o de cegos do Conservatorio Municipal
de Guarulhos. Lá, eles não só aprendem a tocar como a ler (e escrever) partituras em braile. Assim,
Bonvenuto, que começou a carreira como sargento músico da Policia Militar, da novo sentido ao
conceito de serviço público.
Fonte: Revista Poder – Joyce Pascowitch.
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ENERGIA
LIMPA E
EFICIENTE
PARA O
FUTURO
A visão de sustentabilidade do setor energético
e os rumos da matriz elétrica brasileira foram
o tema da Expedição Planeta 2013, realizada
entre os dias 15 e 18 de maio pelo PLANETA
SUSTENTÁVEL. Inspirado pelo potencial hídrico
brasileiro, o encontro aconteceu no Parque
Nacional do Iguaçu, ao lado das famosas
cataratas e próximo da maior usina hidrelétrica
do mundo, e reuniu especialistas, entre gestores,
cientistas, executivos, consultores, jornalistas e
organizações do terceiro setor, para debates de
alto nível que apontaram alguns caminhos:

As hidrelétricas continuarão a ser a espinha
dorsal do sistema elétrico brasileiro, como fonte
renovável. Para isso, os grandes reservatórios
são importantes como garantia de suprimento
em tempos de seca e para evitar o aumento nas
emissões de gases de efeito estufa decorrentes do
uso de termelétricas.
O planejamento dos grandes empreendimentos
deve envolver um diálogo maior entre conservação
ambiental e infraestrutura com base em dados
cientíﬁcos.
As comunidades afetadas pelos grandes
empreendimentos devem ser ouvidas previamente,
desde a primeira fase de planejamento, e bem
informadas quanto aos impactos positivos
e negativos, bem como à repartição de seus
benefícios.
É preciso diversiﬁcar as fontes energéticas
renováveis e investir mais em sua eﬁciência. Até
2021, a economia de 5% no consumo representará
8 400 MW de energia conservada, o equivalente a
uma usina de médio porte.
A universalização do acesso à energia elétrica
deve ir além do atendimento às necessidades
básicas de consumo e servir de alavanca de
desenvolvimento para comunidades isoladas.

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 deste projeto.
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Autor do livro “Corporação 2020”, o
economista indiano Pavan Sukhdev
trouxe reﬂexões para o setor energético,
como a incorporação das externalidades
no preço da geração e distribuição
de energia.
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Construções Verdes

Pelo Bem
do Planeta
Escritórios de arquitetura planejam estruturas
ousadas e criativas para uma interação mais
saudável entre homem e o seu hábitat.
Árvore marinha, com quase 40 metros,
pode ser instalada em rios, lagos e até oceanos.

A

s áreas urbanas estão em processo de
saturação. Aos poucos espaços que restam
são ocupados por arranha-céus e áreas empresariais. As vias públicas, cada vez mais
movimentadas, sufocam os motoristas e moradores em cidades consideradas, até pouco
tempo de médio e pequeno porte. Com o
avanço da tecnologia e agindo com inovação, alguns arquitetos resolveram criar espaços que possam ser hábitat para seres vivos,
sempre estruturados com base no conceito
da sustentabilidade. O Sea Tree é um dos ícones de criação moderna. Desenvolvido pelo
arquiteto holandês Koen Olthuis, o projeto
alia estrutura urbanística para fauna e flora.
Como uma espécie de edifício marinho, ele
pode ser construído em lagos, rios metropolitanos e até no próprio oceano. “O homem
está deslocando toda a vida selvagem e a natureza para fora do seu lugar de origem”, diz
o próprio idealizador. “Temos de aproveitar
a água que ainda está disponível e salvar o
meio ambiente.”
Com cerca de 38 metros de altura, oito
sob a superfície, o Sea Tree surge como um
viveiro para plantas e animais em geral, entre
44

Recycled Island: concentração de lixo do Pacífico pode servir de base para moradia.
eles pássaros e peixes. Sua estrutura, idealizada de
maneira semelhante às plataformas de petróleo,
tem um custo estimado em 9 milhões de dólares.
No entanto, os estudos realizados por Olthuis tem
como meta reduzir este valor. “O Sea Tree tem
como diferencial a possibilidade de aumentar
a fauna e a flora existentes nas cidades”, explica.
“Além disto auxilia na despoluição da água e na
absorção da chuva, diminuindo a possibilidade de
enchentes.”

Construções Verdes

As plataformas Seasteading conseguirão abrigar 270 pessoas
em 160 mil m².

Para o instituto americano Seasteading, localizado em Palo Auto, na California, a missão é ainda
mais inusitada: promover um país no meio do oceano, já a partir de 2013. A idealização promete ser
revolucionária não somente nas questões dos sistemas políticos e sociais, mas também na averiguação
de modelos de negócios em plataformas Seasteading, nos desafios da engenharia aquática, sem afetar
a cadeia. Com 160 mil m², terá capacidade para abrigar 270 pessoas. Cada indivíduo será responsável
pelo seu espaço, tendo que se adaptar ao uso apenas de materiais biodegradáveis. A energia para as
casas e os motores, que farão a ilha se locomover, será renovável, proveniente de fonte solar, das ondas
e variação térmica do oceano.
Mais ambicioso, o Recycled Island está em fase de criação pela empresa holandesa WHIM Architecture e tem como visão transformar todo o lixo depositado no Oceano Pacífico em uma ilha flutuante. E
habitável.
De acordo com o levantamento realizado pelo escritório, cerca de 100 milhões de toneladas de plástico estão acumuladas nas águas do Pacífico, principalmente entre a costa dos Estados Unidos e a do
Japão. A ideia e desenvolver um espaço com casas e lojas, visando a redução do acúmulo de lixo, mas
com uma estrutura rígida suficiente para suportar a convivência das pessoas.
Agora e torcer para que todas as criações possam sair do papel e ser ótimas fomentadoras da proteção do planeta.
Fonte: Fórum de Sustentabilidade – nº2-2012 – pág.70-72
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Primeiro Residencial
Sustentável do País
A Damha Urbanizadora conquistou a inédita certificação de sustentabilidade AQUA
(Alta Qualidade Ambiental) – Fase Programa, para seu empreendimento Residencial Damha Golf I. Esta certificação
até então havia sido concedida
no Brasil apenas para prédios
comerciais e condomínios
verticais residenciais e comerciais.
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nitária do bairro (sete) e vida social e dinâmicas econômicas (cinco). Nenhum dos 17
objetivos pode ficar abaixo do nível bom,
que corresponde ao nível legal menos rigoroso, sendo que pelo menos nove
critérios devem atingir desempenho superior ou excelente.
O primeiro condomínio sustentável do Brasil
certificado pelo processo AQUA fica em São
Carlos (SP), localizado
a cinco quilômetros do
centro da cidade, às margens da rodovia SP-318,
que liga São Carlos a Ribeirão Preto. No Residencial
Damha Golf I, oito categorias
foram avaliadas em nível excelente, quatro atingiram o nível superior e
cinco foram avaliadas em nível bom.

Construções Verdes

Telhado Verde

é um dos itens
que mais contribuem
para a certificação Leed

Complexo comercial Rochaverá, em São Paulo, tem certificação Leed Gold/
Foto: Divulgação

Quem acompanha o EcoD ainda se lembra de
matéria recente sobre Stuttgart, cidade alemã que
tem 60% de cobertura vegetal, no intuito de coibir
as chamadas “ilhas de calor”. A instalação de telhado verde é um dos fatores mais levados em conta
pela certificação Leed (Leadership in Energy and
Evironmental Design). Por essa razão, a Associação
Telhado Verde (ATV Brasil) e o Green Building Council (GBC Brasil) firmaram uma parceria que busca
incentivar essa prática aqui no Brasil.
O acordo prevê uma adaptação dos critérios do
Leed à realidade socioambiental brasileira. A parceria também projeta uma participação ativa da ATV
nas construções sustentáveis no Brasil, o que inclui
escolas e casas.
Segundo o presidente da GBC Brasil, Marcos
Casado, os projetos que pretendem obter a certificação recebem pontos de acordo com as caracte-

rísticas da construção. A entidade cadastra e
audita os empreendimentos que desejam o
selo Leed.
De acordo com o presidente da ATV, João
Manuel Feijó, a iniciativa mais valiosa é o telhado verde: “Nenhuma ação sozinha pontua tanto na certificação”, destacou ao blog
Planeta, do Estadão.com. Bons motivos não
faltam nesse sentido, pois os telhados verdes ajudam a melhorar a qualidade do ar da
cidade, capturam dióxido de carbono (CO2)
da atmosfera, aprimoram a climatização do
prédio, a drenagem de águas de chuvas e a
biodiversidade urbana.
Atualmente, cerca de 200 edifícios contam com o selo Leed no Brasil. A maioria deles é composta por prédios comerciais, tais
como o complexo Rochaverá e o Eldorado
Business Tower, ambos em São Paulo. Este
último é o único do país a obter a certificação Platinum, considerada a mais elevada.
Criada em 1998 pelo GBC norte-americano,
a classificação já foi concedida a 14 mil empreendimentos em todo o mundo.
A certificação tem cinco critérios principais: áreas sustentáveis, eficiência no uso de
água, energia e atmosfera, materiais e recursos e qualidade ambiental interior. De acordo com a pontuação em cada categoria, a
certificação pode variar em quatro níveis de
excelência: certificação padrão, Silver, Gold e
Platinum.
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Stuttgart é modelo em telhados verdes
A prefeitura de Stuttgart investe desde os
anos 1980 em uma rede de cinturões verdes,
nos quais o plano diretor proíbe edificações,
que funcionam como “corredores” de vento,
atrapalhando a circulação do ar. Mesmo fora
dos cinturões, a malha verde abrange ruas,
trilhos de trem, parques públicos, telhados de
casas e edifícios. O principal objetivo é evitar a
concentração de ar quente e de gases do efeito estufa.
A lei ambiental da capital do Estado de
Baden-Württemberg, no Sudoeste da Alemanha, protege 39% da área de Stuttgart, onde
são proibidas novas construções. Ao todo, a
cidade dispõe de 5 mil hectares de florestas,
65 mil árvores em parques e 35 mil nas ruas,
300 mil metros quadrados de telhados verdes
e 32 quilômetros de trilhos de bonde onde, a
partir de 2007, foi plantada grama.
Interessados em se cadastrar na ATV Brasil
devem entrar em contato através do site da
instituição.
Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org está sob Licença
Creative Commons. Para o uso dessas informações é preciso citar a
fonte e o link ativo do Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.
org/posts/2011/marco/parceria-busca-popularizar-os-telhados-verdes-no#ixzz2PzsT7HPl
Condições de uso do conteúdo
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No
Derivatives
Telhados verdes serão implantados em
casas do morro Dona Marta
O projeto prova que a idéia pode ser implantada em qualquer lugar, independente da
condição financeira/Foto: linkteck
As casas do morro Dona Marta ficarão mais
verdes graças a um projeto da Secretaria municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro.
Elas ganharão telhados verdes, que pretendem
reduzir as partículas de poeira suspensas no ar
e melhorar a sensação térmica dentro das resi48

dências. A técnica se baseia em revestir a laje
com uma manta impermeabilizante, colocar
terra e plantar gramas e outras espécies pequenas de plantas.
A proposta foi apresentada para os moradores locais no sábado, 11 de abril. Por enquanto,
três residências foram selecionadas para participar do projeto piloto. A primeira delas deve
ser inaugurada daqui um mês, na região da Faixa da Imperatriz. Até 2010, o projeto pretende
implantar telhados verdes em 200 casas de várias favelas do Rio.
A técnica promete reduzir em cerca de 75%
as partículas de poeira suspensas no ar, diminuir em até três graus centígrados a temperatura dentro das casas e ainda resgatar o habitat
de aves que hoje não são mais vistas pela favela. Além das vantagens ambientais, a revitalização do espaço desses animais deverá impactar
na saúde dos moradores, já que os pássaros comem as larvas dos mosquitos da dengue.
O projeto está sendo desenvolvido pela
Fundação Parques e Jardins e contará com a
participação da população, que receberá treinamento e aulas de educação ambiental para
realizar a manutenção correta dos telhados.
Fonte:
O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org está sob Licença Creative
Commons. Para o uso dessas informações é preciso citar a fonte e o link
ativo do Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/
telhados-verdes-serao-implantados-em-casas-do#ixzz2PzsiJtqq
Condições de uso do conteúdo
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No
Derivatives
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Busca pela certificação LEED:
Museus adotam práticas
sustentáveis

O Museu de Arte do Rio foi inaugurado em março / Foto: raffasoares

O

EcoD mostrou que os projetos do Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu do Amanhã (MDA), idealizados pela Fundação Roberto Marinho (FRM), possuem medidas sustentáveis. O foco é a comprovação da
diminuição dos impactos ambientais por meio da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), representada no Brasil pelo Green Building
Council Brasil (GBC).
Recentemente, o Museu Arte do Rio (MAR), também
da FRM, foi inaugurado com todas as instalações trocadas para se adequar aos conceitos de sustentabilidade.
Foram adotadas medidas relacionadas ao consumo racional de água e energia, gestão de resíduos durante as
obras, utilização de materiais sustentáveis e qualidade
ambiental interna - tudo para alcançar a certificação.
O processo de análise para a conquista da certificação LEED no MAR já foi iniciado e o resultado oficial das
revisões técnicas deverá ser publicado dentro de aproximadamente quatro meses. O diretor da GBC Brasil, Felipe Faria, acredita que as certificações para os museus
demonstram a elevação do padrão técnico do mercado
brasileiro voltado para a construção sustentável.

“Antigamente, o que mais chamava atenção no setor de construção eram os prédios altíssimos, vistos comumente em outros países.
Hoje em dia, ser TOP é ter prédios
sustentáveis, alto suficientes em
energia, por exemplo”, destaca Faria.
Além dos investimentos em maximização da eficiência e mitigação
dos impactos, os idealizadores dos
museus também estão atuando no
setor da educação para a sustentabilidade. O Museu da Imagem e
do Som, por exemplo, criou uma
plataforma interativa, nomeada de
MIS Sustentável, com o objetivo de
apresentar as práticas sustentáveis
adotadas pelos museus, mostrando
as maneiras de alcançá-las.

Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.
org está sob Licença Creative Commons. Para o uso
dessas informações é preciso citar a fonte e o link
ativo do Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/abril/busca-pela-certificacao-leed-museus-adotam?tag=arquitetura-e-construcao#ixzz2PzsFoUn1
Condições de uso do conteúdo
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
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Nem com licença
ambiental

Não há quem se oponha à preservação
do meio ambiente, mas às vezes as boas
intenções ecológicas extrapolam o bom
senso. Foi o que ocorreu no caso do corte
de árvores do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

Em abril do ano passado, a Infraero, que administra o aeroporto, obteve autorização da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para pôr abaixo 8 321 árvores. A vegetação
comprometia a visão dos controladores de tráfego aéreo do heliporto e da pista de pouso e de
decolagem. Ou seja, a medida era necessária para a segurança do aeroporto.
Para compensar o desmatamento, a empresa se comprometeu a plantar o mesmo número
de árvores em outra área. Em outubro, porém, o Ministério Público ignorou a licença ambiental.
Entrou na Justiça contra a Infraero, a Secretaria do Verde e todos os funcionários dos dois órgãos
envolvidos. De quebra, ainda exigia o plantio de 71 906 mudas.
O julgamento só terminou em novembro, com a vitória da Infraero. O corte das árvores foi
concluído no último dia 17 de março - quase um ano depois de a estatal receber a autorização
do órgão responsável.
Fonte: Fonte: Revista Exame – 3 de março de 2013 – Pág.31.
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Políticas devem considerar
perfil do empreendedor,
afirma Ipea
O

boletim Radar traçou ainda
o perfil dos MEIs que pertencem ao
cadastro do Programa Bolsa Família
(MEIs-PBF). Eles estão concentrados,
via de regra, onde está a maior parte
dos beneficiários do PBF. 41% desse
público encontra-se na região Nordeste; 32%, no Sudeste; 10%, no Norte; 10%, no Sul; e 8% no Centro-Oeste.
Os mecanismos de incentivo à formalização
da Lei Complementar nº 128/2008 começaram
a ser implantados em julho de 2009 e em fevereiro de 2010 estavam presentes em todos
os estados brasileiros. Até fevereiro de 2013,
essa política pública foi capaz de formalizar
2.747.426 microempreendedores individuais
(MEIs), aproximando-se de 30% do total de
trabalhadores por “conta própria”. A informação consta no Boletim Radar nº 25, lançado
na terça-feira, 7 de maio, na sede do Ipea, em
Brasília.
A publicação destaca que o MEI é a política
pública mais atuante para o setor de micro e
pequenas empresas, pois permitiu que empreendedores informais tivessem acesso a benefícios do mundo formal, como o registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
e aposentadoria, e eliminou uma série de entraves burocráticos, como a necessidade de
contratar profissional contábil.

Bolsa Família
A Bahia é o estado com o maior número de
MEIs-PBF: 15.717. Isto parece estar ligado, segundo o texto, ao fato de ser o maior estado
com participação expressiva no PBF – 43% de
sua população recebe o benefício –, além de
ser o maior do Nordeste em número de MEIs.
Em seguida, vêm São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, com 12.543, 10.330,
7.759 e 6.626, respectivamente.
No Brasil, os beneficiários do Bolsa Família
representam 7% do total de microempreendedores individuais. Nos estados do Norte e Nordeste, a porcentagem é maior: em Roraima e
Alagoas, por exemplo, 16% dos MEIs recebem
Bolsa Família. No Maranhão, o percentual é de
15%, enquanto na Paraíba, Ceará, Piauí e Pernambuco é de 14%.
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Principais atividades
Tanto entre os MEIs-PBF quanto entre os
MEIs em geral, predominam atividades de necessidade básica: roupas, alimentação, cabeleireiros e outros, de pouco valor agregado e que
exigem baixa especialização da mão de obra.
Entre as mais frequentes, a que talvez exija o
maior nível de especialização seja “reparação
e manutenção de computadores”, que conta
com 30 mil MEIs; contudo, nenhum deles é beneficiário do Bolsa Família.
Nos dois grupos, há uma predominância de
comércio varejista de vestuário e cabeleireiros.
Um aspecto que pode ser destacado é a maior
concentração em poucas atividades, já que as
dez mais frequentes respondem por 44% de
todos os MEIs-PBF.
Políticas públicas
Enquanto 38% dos chefes de família elegíveis para o Bolsa Família trabalham por conta própria, os MEIs-PBF representam apenas
0,2% da população de beneficiários. O boletim
aponta para a necessidade de uma campanha
de esclarecimento, voltada aos mais pobres e
menos escolarizados, que apresente os benefícios de se formalizar.
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Um artigo do Radar, de autoria dos técnicos
do Ipea Mauro Oddo Nogueira e João Maria de
Oliveira, intitulado Da Baleia ao Ornitorrinco:
Contribuições para a compreensão do universo das micro e pequenas empresas brasileiras,
evidencia que as políticas públicas para o setor
não compreendem a diversidade do público-alvo. Concentram-se em instrumentos baseados em modelos tradicionais de créditos subsidiados e benefícios fiscais, que podem gerar
dependência e desestímulo ao crescimento.
Segundo os autores, as políticas devem
considerar o perfil do empreendedor e de seu
empreendimento, a diversidade de oportunidades e as áreas de atuação, e promover qualificação, assistência técnica, acesso a mercados,
expansão do microcrédito, e, essencialmente,
construir uma percepção de Estado diferente
daquela que se apresenta atualmente ao empreendedor.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/maio/
politicas-devem-considerar-perfil-do-empreendedor?tag=empreende
dorismo-social#ixzz2So2gRAVs

Os futuros da
educação
A escola como você
conhece está prestes a
acabar. O que dará lugar
ao quadro-negro e o professor em sala está em
ambiente diversos, situados em algum lugar entre
videoaulas, ambientes virtuais, plataformas adaptativas, ensino
baseado em projetos ou em jogos.
A conclusão é dos especialistas em educação ao tentar
encontrar em experiências concretas as soluções para a crise
que atinge o ensino no início desse século. A afirmação foi
feita durante o evento Transformar, realizado pelo Inspirare e pela Fundação Lemann, no dia 4 de abril, em São Paulo.
“Se você acha que esse sistema que vocês têm hoje é ruim
e querem substituí-lo, desistam. Qualquer sistema único vai ser
ruim, vocês não têm que encontrar uma solução, mas várias”,
observou Melissa Agudelo, diretora pedagógica da High Tech
High, rede de escolas norte-americana que busca personalizar
o ensino por meio do aprendizado baseado em projetos.
O evento reuniu mais de 800 pessoas, entre gestores,
educadores, empreendedores, investidores e representantes de organizações sociais.
O Portal Porvir, parceiro do evento, preparou um infográfico resumindo as tendências para o ensino do futuro apresentadas no fórum.
Fonte: O conteúdo do EcoDesenvolvimento.org está sob Licença Creative Commons. Para
o uso dessas informações é preciso citar a fonte e o link ativo do Portal EcoD. http://www.
ecodesenvolvimento.org/conteudo/posts/2013/abril/os-futuros-da-educacao#ixzz2Q5j3set3
Condições de uso do conteúdo
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
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O abuso da inovação
na arte
Jaime Prades é espanhol, naturalizado
brasileiro, filho de mãe brasileira, pai uruguaio e cineasta, ele cresceu em meio a
diferentes culturas e conhecimentos artísticos. Sua juventude foi marcada pela criatividade, o que contribuiu para sua atuação
em diversos meios artísticos usando diferentes linguagens no desenvolvimento de suas ideias. Desde os anos 80 seus projetos
iam além da criação, ele sempre inovou, ou melhor, abusou da inovação.
Suas obras com variados materiais e inclusive o lixo urbano trazem a criatividade e a
expressão retratadas muito além da modernidade, busca estabelecer conexões entre o
homem, a natureza além de sua simples existência. Propõe em suas exposições o olhar
com mais atenção, o repensar as relações como rompimento à desatenção. Seus trabalhos provocam nas pessoas o olhar de outra forma. A partir de uma crítica ao descaso,
ao desperdício e a visão parcial faz com que suas obras surpreendam quanto ao uso de
recursos e materiais trazendo para discussão a falta de percepção das pessoas ao olharem as coisas somente como elas são.
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Durante um tempo Jaime Prades ficou reconhecido como artista
de rua, por conta da arte criada no
imenso mural que ocupou durante
anos uma das paredes do túnel da
Avenida Paulista. Mas ele não se considera grafiteiro nem artista de rua, sua arte vai muito além. Traz a inovação na realização
de seus projetos com o uso dos materiais descartados e desperdiçados com uma nova
proposta de retorno a sua forma original.
Sua visão é ampla e procura passar sempre um recado através de pequenos detalhes,
como por exemplo a sua exposição “Osso” , onde o objetivo foi utilizar a arte para provocar a reflexão a respeito da voracidade da cultura de consumo. A exposição foi realizada
com restos de madeira, ferro e plástico, onde a intenção foi evidenciar a fratura que existe
entre homem e natureza na atual sociedade de consumo. Este é Prades, o artista que
abusa da criatividade para inovar.
Acesse o link do catálogo virtual de sua exposição OSSO: http://issuu.com/jaimeprades/docs/osso_virtual_1
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Empreendimento
Instituto de Oncologia
do Santa Paula recebe o
Certificado – Processo AQUA.
A marca Processo AQUA – Construção Sustentável baseia-se nos desempenhos de ecoconstrução, de eco-gestão, de conforto, de saúde e na qualidade ambiental das práticas de um
empreendimento em operação/uso.
O sistema de gestão de operação/ uso implantado no IOSP traz além de objetivos ambientais
um programa de controle dos processos operacionais que permita atendê-los.
Dessa forma, divulgamos o atestado de conformidade com os referenciais técnicos identificados e avaliados pela Fundação Vanzolini.
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O Hospital Santa Paula
está presente nas
Mídias Sociais
O Hospital Santa Paula está presente nas Mídias Sociais, com informações de saúde, qualidade de vida, curiosidades e dicas atualizadas diariamente para o público em suas páginas no
Facebook:

Cuide-se, Viva a Vida Melhor:

Santa Paula Rosa:

https://www.facebook.com/CuideSeVivaAVidaMelhor

https://www.facebook.com/santapaularosa

E agora, também temos um espaço especial no LeBlog (http://www.leblog.com.br/category/
saude-por-hospital-sta-paula/), com a coluna “Cuide-se por Hospital Santa Paula. Assinadas por
nossos doutores Dr. Raphael Simões e Dr. Otávio Gebara.
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Confira as últimas matérias que saíram no LeBlog:
“Tristeza e depressão”
Felicidade é bom para o coração. Ela se associa a bons hábitos, libera hormônios que são protetores
para o sistema cardiovascular.
A depressão é um mal que acomete duas vezes mais mulheres do que homens, leva a alterações
no sono e à irritabilidade. Juntas, elas acendem o estopim do sistema nervoso simpático, aquele que
mantém o corpo em alerta, aumentando a pressão e acelerando os batimentos cardíacos. Não raro, isso
é o que basta para o coração bater fora de compasso – quadro que nós médicos conhecemos como
arritmia e que pode se tornar perigoso. Além disso, a depressão se associa a maus hábitos tais como
o sedentarismo, alimentação em excesso e o tabagismo, todos inimigos do sistema vascular. A própria
depressão ativa o sistema inflamatório que vai acelerar o processo de aterosclerose (depósito de gordura
nas artérias).
Continue lendo…
Estresse:
Ativa o sistema nervoso simpático, que libera adrenalina e noradrenalina, que aceleram o coração e
aumentam as chances de arritmias e espasmos nas artérias do coração. O estresse libera também o hormônio cortisol que além de alterar o bom funcionamento dos vasos, altera o metabolismo de gorduras
e açúcares.
Saiba driblar o estresse:
Estas são as nossas dicas para você aliviar o impacto de um dia-a-dia estressante antes que isso atrapalhe a sua saúde.
- Reconheça suas limitações – Procure não se preocupar excessivamente com aquilo que não está em
suas mãos.
-Compartilhe suas preocupações – Parece conselho de manuais de auto-ajuda, mas acredite que conversar com alguém capaz de lhe ouvir e dar palpites ajuda bastante, como se o peso não ficasse exclusivamente em suas costas.
-Pratique atividade física – Não podemos deixar de repetir essa dica. Você já sabe que os exercícios
fazem o seu cérebro liberar substâncias que auxiliam no relaxamento.
-Sorrir mais induz o cérebro a produzir neurotransmissores ligados ao bem-estar.
-Procure meditar, fique só, em silêncio, na penumbra, pensando só em coisas boas. Sim, seus pensamentos influenciam demais na química cerebral.
-Descanse – Insônia e tensão só geram mais e mais estresse. Então, dê um tempo…
-Divirta-se –O lazer é uma medida preventiva inigualável quando falamos em saúde cardiovascular.
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-Seja ainda mais sociável. Interagir com amigos, familiares ou colegas de trabalho ajuda a espantar a
tristeza e a depressão, que são notórias inimigas do coração.
-Organize suas atividades – Fazer tudo ao mesmo tempo provoca um nervosismo tremendo. Faça
uma coisa de cada vez, dando prioridade às tarefas que são de fato mais urgentes. Planeje.
-Respire corretamente- Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e inspire, contando até seis. Prenda o ar por mais seis segundos, e expire, bem devagar. Esse é um ótimo exercício de relaxamento.
-Durma bem – Para um bom sono, feche os olhos e os movimente para cima. Faça uma contagem
regressiva de 30 a zero. Repita o procedimento quantas vezes precisar. Logo, você sentirá o resultado.
Dr. Otávio Gebara (Diretor Clínico do Hospital Santa Paula)

“Como encarar horas e horas de aeroporto para fazer uma viagem”
É sabido que temos vivido um caos nos aeroportos brasileiros. Atrasos e cancelamentos fazem parte
de nosso cotidiano. A ociosidade e consequente pouca utilização da maravilhosa máquina desenhada
por Deus (o corpo humano) tem nos tornados cada vez mais obesos e predispostos a doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras.
A Organização Mundial de Saúde considera um indivíduo como ativo, quando este pratica no mínimo 150 minutos por semana de atividade física, que em última análise representa 30 minutos por dia, 5
vezes por semana. Você se enquadra nesta população?
Um bom momento para começar é durante a espera de seu voo! Andar de um terminal para o outro,
evitar escadas e esteiras rolantes e elevadores são partes fundamentais neste processo. Garantir o corpo
em movimento, queima calorias e aumenta a taxa de metabolismo basal. O seu coração agradece!
Outro ponto importante durante uma longa viagem, onde ficamos confinados e restritos dentro de
uma aeronave, é caminhar e se alongar nos corredores, se possível de hora em hora. Isso reduzirá o risco
da doença mais comumente diagnosticada após voos: a trombose venosa profunda. Essa patologia é
provocada pela formação de um coágulo sanguíneo dentro das veias das pernas por estagnação do fluxo – funciona da mesma forma, fazendo uma metáfora, quando na tentativa de obstruir o fluxo de saída
e água de uma mangueira, você a dobra! Isso cessa imediatamente o fluxo de água e provoca estase
de água a montante. O mesmo fato ocorre dentro de nosso corpo quando se permanece sentado por
muito tempo. Dá-se o acotovelamento, na altura do joelho, de uma veia importante da perna, que torna
o retorno de sangue ao coração prejudicado.
Lembre-se sempre: Fomos criados para nos manter em movimento! Cuide-se e viva a vida melhor!
Dr. Raphael Simões Ferreira
Hospital Santa Paula – Medicina Esportiva
59

PROJETO HSP

“Coração de Mulher”
A mulher sabe cuidar! Trabalho, família e o lar. Tripla jornada. Cuida da XXX cabeça e gosta de se
informar. Mas nem sempre ela tem as mesmas preocupações com a sua própria saúde. Como prova
um dado preocupante: as brasileiras acima de 40 anos tem como primeira causa de morte as doenças
cardiovasculares. O infarto do miocárdio e o AVC (acidente vascular cerebral, o popular derrame) são as
causas principais de morte dentro dessa faixa.
A comunidade médica se deu conta desse fato não faz muito tempo. Até os anos 70, para cada mulher atingida por enfarto ou derrame havia dez homens. Este número hoje está entre uma para cada 2,45
homens no estado de São Paulo, com crescimento substancial a partir dos anos 2000.
Nas mulheres, o infarto ou AVC geralmente acontecem um pouco mais tarde que nos homens (eles,
na faixa dos 40-50; elas, acima dos 55-65 anos). Uma das razões é a mudança provocada pela menopausa, que retira gradativamente o estrogênio de circulação – hormônio que é um protetor natural do
coração. Quando a queda do estrogênio vem associada a um estilo de vida que propicia maiores riscos,
a bomba-relógio é acionada. E até mesmo quando ela estoura a mulher está desvantagem.
Pesquisas comprovam que as mulheres são menos atentas que os homens aos sinais clássicos de
um infarto (como a dor no peito e no braço esquerdo), que elas provavelmente conhecem, mas não
reconhecem no próprio corpo como perigo iminente. Elas demoram em média 40 minutos a mais para
chegar em um hospital quando estão sofrendo um infarto ou AVC, justamente porque não dão tanta
importância quando deveriam aos sintomas. Parece pouco, mas no caso de uma parada, cada minuto
pode significar a diferença entre a vida e a morte.
Culturalmente as mulheres, e muitos médicos, foram educados para dar atenção ao câncer e não ao
coração. Reverter essas tristes estatísticas é uma tarefa que cabe às próprias mulheres. Uma pesquisa
ampla divulgada em 2004, chamada Interheart, comprovou que mais de 80% do risco de sofrer um infarto do miocárdio é evitável, sobrando menos de 20% para os fatores hereditários. Entre os principais
fatores de risco estão hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidade e tabagismo – uma
lista que todos, mulheres principalmente, conhecem bem. O tabagismo é principal fator de risco para
doença coronária da mulher: ele aumenta em até seis vezes as chances de um enfarte ou AVC (nos homens, três vezes). Mas ajuda para parar de fumar não falta: hoje existem vários medicamentos, além de
terapia coadjuvantes como acupuntura e consultas ao psicólogo.
Atuar sobre os outros cinco itens da lista de perigos é ainda mais fácil: somente a prática de atividade
física e o consumo de uma alimentação rica em nutrientes já contribuem para eliminar a gordura, baixar
o colesterol, a pressão arterial e a glicose no sangue e a criar o hábito de se movimentar.
Assim como visita o ginecologista anualmente para evitar as consequências de um câncer, toda mulher deve ter como hábito fazer um controle da pressão arterial (mesmo que tenha um histórico de
pressão baixa) e dos índices glicêmicos e de colesterol através de um exame de sangue.Colocar o cardiologista na agenda fará uma grande diferença. Quem sempre se preocupa tanto com os outros merece o
melhor dos cuidados. Com certeza!
Dr. Otavio Gebara (Diretor de Cardiologia do Hospital Santa Paula em SP)
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“Já dormiu bem hoje?”
Há muito tempo é sabido, pelos cientistas, que fomos programados para um dia de 16 horas de
atividades com 8 horas de sono. Nem mais, nem menos do que isso, pois os extremos (tanto para mais,
quanto para menos) têm direta relação com o aumento da mortalidade (Segundo artigo: Insomnia with
short sleep duration and mortality: the Penn State cohort. Vgontzas AN, Liao D, Pejovic S, Calhoun S,
Karataraki M, Basta M, Fernández-Mendoza J, Bixler Sleep. 2010;33(9):1159). E especificamente falando
na área desportiva, a privação do sono (de 6 ou 4 horas por noite) levam a importante redução de performance e da capacidade de se manter em vigília, provocando alterações a longo prazo da cognição e
do humor, que em última análise levam a irritabilidade, ansiedade e déficit de memória. Vocês têm ideia
de quantas horas de privação de sono são necessárias para um indivíduo começar a apresentar essas
alterações? Quem disse 24 horas, falou com propriedade. Isso mesmo! São necessárias apenas 24 horas
para o início desses sintomas, e se for perpetuada a vigília, quando são atingidas 48 horas, tem-se perda
considerável da capacidade de raciocínio rápido e lógico.
Se você gosta de dirigir, cuidado! A privação de sono, quer seja por horas mal dormidas em dias
sequenciais ou por permanecer 24 horas ou mais acordado, predispõe a ocorrência de “cochilos” incontroláveis. Esse é o método usado pelo cérebro (independentemente de sua vontade), que mesmo
acontecendo de forma ultra rápida, é capaz de dar uma leve “carga na bateria” cerebral. Se você está na
direção, pode estar arriscando a sua vida e a dos demais, num simples piscar de olhos.
Se você é um atleta, mesmo que amador, está prejudicando seriamente o seu treino, o seu rendimento e a sua performance. Noites mal dormidas levam pelo menos a perda de 14% na força do peso
levantado e até 20% no desempenho em atividades de endurance.
A teoria da compensação do sono, que confesso ter feito muito no passado, diz o seguinte: vou dormir 12 horas nos finais de semana que compenso o sono perdido da semana intensa de trabalho ou
estudo. Mentira, não se sabote! Saiba que mesmo dois dias de sono intenso não são capazes de fazer
você recuperar o déficit provocado pela privação de sono ocorrida durante toda a semana. A vida é feita
de bom senso! É melhor ser regular durante todo o tempo do que viver alternando entre os extremos.
Vamos para parte médica/fisiológica para tentar explicar através dos hormônios as alterações citadas? A privação do sono leva as seguintes alterações hormonais, dentre elas: aumento do cortisol noturno, da atividade simpática e da grelina (que levam a redução da massa magra, irritabilidade, falta de
atenção e falta da sensação de saciedade), e redução da tirotropina (que reduz o metabolismo), da leptina (que aumenta o apetite) e da tolerância a glicose (que predispõe ao diabetes). Trocando em palavras
e colocando no popular – a privação de sono ENGORDA!
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Aqui vão algumas dicas importantes para aumentar a qualidade do sono.
1- O quarto deve ser o lugar onde dormimos. Parece obvio né? Mas muitas pessoas gostam de ler,
assistir televisão, comer, jogar etc. Treine seu cérebro para desligar no local, não dê estímulo para ele se
manter acordado!
2- Evite possuir qualquer eletrônico que emita luz azul. Ela é capaz de atravessar a pálpebra enquanto
dormimos e atrapalhar nosso sono. Lembre-se que não falo apenas de quantidade de horas dormidas,
mas também da qualidade do sono. Um sono de 8 horas pode também ser um sono não restaurador
das baterias. Quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? Dormir durante 8 horas e acordar como
se não tivesse descansado nada.
3- O quarto precisa estar completamente escuro e quieto.
4- Evite medicamentos que induzam o sono. Muitos deles induzem sono, mas não são capazes de
promover o descanso (a qualidade que mencionei acima). Isso só vai te tornar mais dependente!
Bons sonhos a todos!
Dr. Raphael Simões

Bicicletário HSP
O uso de bicicletas tem aumentado nas ruas de São Paulo.
Além de um meio de transporte sustentável, o uso de bicicleta intensifica sua atividade física e, consequentemente, previne doenças, ativa a musculatura do corpo e auxilia na redução do peso.
O Santa Paula aposta na incorporação deste hábito e, para tal em parceria com a Estapar, disponibiliza em um de seus estacionamentos um bicicletário para seus clientes que diariamente frequentam
nossas instalações.
Mais uma ação sustentável do Hospital Santa Paula.
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Dicas para economizar
o gás de cozinha
M

udanças simples de hábitos podem ajudar
em grandes economias no dia-a-dia. Na hora de
cozinhar, por exemplo, é possível economizar o
gás, e assim evitar desperdícios de recursos naturais, e ainda poupar dinheiro. Conheça algumas
dicas que podem te ajudar, listadas pelo site Eco
Consciente.
• Escolha a boca certa
Não use uma panela pequena na maior boca
do fogão, tentando ganhar tempo. Boa parte do
calor nem chega a alcançar o fundo da panela,
pois é perdido para as laterais.
• Tampe bem as panelas
Durante o cozimento, mantenha as panelas
sempre bem tampadas para aproveitar melhor o
calor.
• Prefira panelas de pressão
Sempre que possível, use panelas de pressão,
que cozinham os alimentos em temperatura
mais alta e, portanto, consomem menos gás. Use
panelas de pressão com a certificação do Inmetro. A válvula de alívio deve estar desobstruída
e a borracha de vedação em bom estado. Faça
manutenção periódica da sua panela no serviço
autorizado do fabricante.
• Atenção para as chamas
As chamas do gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amareladas, que sujam o fundo da panela, é sinal de que

os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás.
Mantenha os queimadores sempre limpos, lavando-os com água e detergente.
Coloque-os no lugar somente quando estiverem completamente secos e verifique
se estão corretamente acoplados.
• Coma na mesma hora
Procure programar o horário das refeições da sua família para reduzir a necessidade de reaquecer os alimentos.
• Evite abrir o forno
Evite abrir com frequência a porta do
forno quando ele estiver funcionando e
diminua a chama quando o forno chegar
à temperatura desejada. O forno gasta o
equivalente a dois ou três queimadores
comuns..

63

Aplicando a Sustentabilidade na sua Vida

5 maneiras
de reutilizar
gravatas velhas
G

ravatas são feitas, muitas vezes, de tecidos
bonitos e únicos, mas elas se tornam obsoletas facilmente. Seria um desperdício descartá-las quando existe uma diversidade de maneiras de usá-las
em projetos de reciclagem e artesanato.
Conheça cinco projetos de reutilização de gravatas usadas, selecionados pelo site Ecouterre, que
você pode utilizar no seu dia-a-dia ou presentear
alguém especial.
A ideia não é exatamente algo que uma estrela
do rock usaria, mas se você gostar, este é sem dúvida um olhar divertido e definitivamente eco-friendly. A correia de guitarra feita a partir de gravatas
velhas é uma boa opção de presente e super fácil
de fazer. Além da gravata você só vai precisar de régua, tesoura de tecido, duas fivelas de encaixe de
alça e uma fivela de ajuste, agulha e linha.

Outra opção de transformação é um porta-celular. Muito simples de fazer, ele pode ser utilizado
para presentear tanto homens como mulheres. E
cada peça pode se tornar única a partir da estampa da gravata e da diversidade de botões e enfeites
que é possível escolher. Os materiais necessários
são: régua, tesoura de tecido, botão grande, cordão
elástico, agulha e linha.
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A capa de óculos também é uma ótima escolha de presente unissex. E para confeccionar não é
necessário nada mais do que materiais comuns de
costura, como botão, linha, agulha, tesoura e régua.

Para os fotógrafos sustentáveis, correias singulares a partir de gravatas. A confecção utiliza o mesmo princípio de confecção da correia de guitarra, o
que vai utilizar a mais é apenas um pedaço de fita
larga para por nas extremidades de encaixe com a
câmera.

Com mais de uma gravata pode se confeccionar
um travesseiro colorido e acima de tudo sustentável, que pode ser usado no quarto, na sala ou na
varanda. Para isso você vai precisar de seis gravatas,
materiais comuns de costura e algum material de
enchimento que também pode ser reciclado, como
retalhos velhos de outros tecidos.
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Quer ir para o trabalho de bike,
mas lá não tem chuveiro?
Ciclistas dão as dicas.
Use um bagageiro: Levar a mochila nas
costas faz você transpirar bem mais. Instale
um bagageiro na bicicleta, prenda bem a mochila nele e descubra a diferença. Você não vai
mais querer levá-la nas costas.

Se você tem vontade de ir de bicicleta para
o trabalho, mas deixa a ideia de lado sempre
que lembra que lá não tem vestiário ou chuveiro, essas dicas são para você. Willian Cruz,
do blog Vá de Bike, e Guga Machado, do Eu
Vou de Bike, listaram algumas soluções simples para adotar a bicicleta como meio de
transporte - mesmo quando não dá pra tomar
um banho antes do expediente.
Pedale devagar: Se você pedalar rápido,
chegará como se tivesse corrido. Pedalando
mais devagar, chegará como se tivesse caminhado.
Faça paradas: Quando perceber que está
transpirando mais do que gostaria, pare na
sombra por alguns minutos. Beba um pouco de
água, respire fundo. Percebendo que a transpiração diminuiu, recomponha-se e prossiga.
Refrigere-se: Leve água gelada, mesmo em
dias frios. Ela é seu ar-condicionado de dentro
para fora.

Banho antes: Se possível, tome um banho
antes de pedalar. Ajuda a não ficar com odor
ao transpirar.
Antitranspirante: Use sempre um antitranspirante, antes e depois da pedalada.
Axilas: Limpe-as com um lenço umedecido
ou uma toalha úmida (que pode até ser de papel). Seque e passe o antitranspirante.
Cabelos: Se você tem cabelos bem curtos,
pode lavá-los na pia também. Nem precisa
xampu, água em abundância já resolve. A
garrafinha de água quebra um galhão nessa
hora. Coloque a cabeça em cima da pia e jogue a água por cima.
Toalha: Leve uma toalha de rosto. Seque
com ela o que você tiver lavado (rosto, axilas,
cabelo) e depois use a toalha úmida para limpar o resto do corpo.
Playground: Limpe a área genital com lenços umedecidos.
Roupas: Leve na mochila uma muda de
roupa completa e se troque no banheiro. É
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importante levar principalmente outra

roupa íntima e outro par de meias.
Bermuda: Recomendamos pedalar de
bermuda para não sujar a calça na corrente ou nos raios das rodas. Se o tempo
não permitir, prenda a barra da calça junto
à perna com um velcro ou enrolá-la para
cima, até o joelho.
Sacolas: Leve sacolas plásticas para embalar a roupa suja. Guarde as roupas limpas também dentro de uma sacola plástica, assim, se chover no meio do caminho,
elas continuarão secas.
Roupa social: Precisa levar uma camisa
que pode amassar? Dobre-a e coloque-a
dentro de uma pasta plástica alta, daquelas que se usa em escritórios. Coloque a
pasta na mochila ou no bagageiro. Lojistas usam um truque de dobrar a camisa
em volta de um pedaço de papel-cartão
ou papelão, que também funciona muito
bem. Uma calça social pode ir dentro da
mesma pasta, com a camisa em volta dela
para não ficar com marcas de dobra. O paletó pode ser deixado na empresa, ou colocado em um alforje preso ao bagageiro.
Perfume: Você pode passar um perfume depois de se limpar, mas não exagere
para não pensarem que você está tentando mascarar algum cheiro de suor.
Horário: Se o clima da sua cidade é muito quente, procure sair nas primeiras horas
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do dia, quando a temperatura é mais amena, mesmo que chegue mais cedo em seu
local de trabalho.
Jornada de trabalho: Como, em geral, a
bicicleta é mais rápida que o carro, renegocie seu horário. Proponha chegar e sair
mais cedo. Pela nossa experiência, esta negociação tende a agradar ambos os lados.
Percurso: Se o seu caminho possui muitas subidas, é preferível que você estude
um caminho alternativo, nem que isso signifique um aumento em seu percurso. As
subidas tendem a nos forçar muito mais,
provocando suor e eventual desconforto
ao longo do dia.
Continue pedalando: À medida que o
nosso condicionamento físico melhora, a
tendência é “nem sentir” mais a pedalada,
sendo apenas necessário, ao chegar no
trabalho, lavar o rosto e as mãos, se enxugando no próprio banheiro com folhas de
papel.
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