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ara termos uma
ideia, por dia,
produzimos cer-

ca de 192 mil toneladas
de lixo. Deste total, cer-
ca de 41%, ou 79 mil to-
neladas, não tem desti-
nação correta.

Tanto lixo também é
resultado do crescimento
da produção de produtos
industrializados, embala-
gens (representa cerca de
um terço do lixo domésti-
co) e do nosso ciclo de
vida, onde consumimos
para sobreviver.

O fato é que todo esse
lixo gerado vai para li-
xões e gera biogás, um
dos principais causado-
res do efeito estufa, além
de gás carbônico, entre
outras impurezas. Todos
esses gases são prejudici-
ais para o meio ambien-

O BRASIL ESTÁ NA QUINTA POSIÇÃO ENTRE OS QUE MAIS PRODUZEM LIXO NO MUNDO,
ATRÁS DE ESTADOS UNIDOS, CHINA, UNIÃO EUROPÉIA E JAPÃO.

Francisco Oliveira
Engenheiro Civil e Mestre em
Mecânica dos Solos, Funda-
ções e Geotecnia e fundador

da Fral Consultoria.

O impacto do lixo nas
mudanças climáticas

te. Recentemente, obser-
vamos mudanças climá-
ticas e instabilidades
ambientais em várias
partes do país.

Por exemplo, a chuva
forte que chegou a Porto
Alegre e alcançou mais da
metade da média históri-
ca do mês de outubro, ou
as catástrofes ambientais
registradas em Manaus,
também com fortes chu-
vas e alagamentos.

Em São Paulo, não é
possível definir em que
estação estamos. Um dia
faz muito calor, em ou-
tro frio abundante. Se-
gundo alguns meteoro-
logistas, o próximo ve-
rão promete ser um dos
mais quentes de todos
os tempos no país, com
temperaturas que vão
chegar aos 40ºC por vá-

rios dias seguidos.
Mas qual será a relação

entre essa instabilidade
climática e o montante de
lixo produzido? Total! As
mudanças climáticas têm
ligação direta com a má
destinação e os efeitos
que os gases gerados pe-
los lixos causam na at-
mosfera, como o aqueci-
mento global, tema hoje
tão discutido por entida-
des especialistas.

Claro que outros fato-
res contribuem para o
aquecimento da Terra,
como as queimadas e o
contínuo desflorestamen-
to, mas a questão do lixo
é algo que podemos mu-
dar. O estilo de vida do
brasileiro contribui para
que produzamos cada vez
mais lixo e que todo esse
ciclo se repita.

Pequenas mudanças
em nossos hábitos pode-
riam minimizar esses im-
pactos. Claro que você
pode pensar: “minhas ati-
tudes não vão comprome-
ter o futuro do planeta”.
Esse é um engano comum.

Pequenas ações, como
implantar um pequeno
sistema de reciclagem em
casa, incentivando a fa-
mília e até amigos a tam-
bém reciclarem, comprar
de empresas que têm essa
visão sustentável, atuar
contra o desperdício e
repensar os produtos
que você consome, são
importantes medidas
que irão contribuir com
o meio ambiente.

Uma pesquisa do Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea),
mostra que se todo o resí-

duo reaproveitável atual-
mente enviado a aterros e
lixões em todo o país fos-
se reciclado, a riqueza
gerada poderia chegar a
R$ 8 bilhões anuais.

Agora, pense nesse
montante investido em
iniciativas em prol do
meio ambiente e durante
gerações. Claro que a dis-
cussão é muito mais
abrangente. É necessária
uma mudança de cultura.

Porém, se ninguém se
atentar para essas mu-
danças rapidamente, cor-
remos o risco de não ver
no futuro o mundo que
conhecemos hoje. Cabe a
cada um de nós decidir.
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Existem plataformas de streaming
para vários tipos de mídia, como o Ne-
tflix, para filmes e séries, o Spotify, para
músicas, e até algumas de mídias mais
específicas, como o CrunchyRoll, que
se especializa em anime. 

Dois brasileiros, Ramon Cavalcan-
te e George Pedrosa, criaram uma pla-
taforma similar, o Cosmic, com ênfase
em revistas em quadrinhos.

De acordo com Pedrosa, o maior pro-
blema são os custos de gráfica e distribui-
ção, que, somados, podem chegar a repre-
sentar 50% do valor de um produto final.
Isso torna os quadrinhos, como fonte de
lazer, algo financeiramente inviável. 

Nas palavras de Pedrosa, “você
provavelmente gastaria bem mais
para passar duas horas lendo quadri-
nhos do que para ver um filme com a
mesma duração”.

Com o mercado em recessão, au-
mento abusivo de preços, cidades
grandes com trânsito caótico,
nada mais adequado do que solu-
ções tecnológicos para contornar
todos esses problemas.

Pensando nisso, foi criado o
sav@price, solução única, simples e
gratuita para fazer comparativo de
preços dos principais varejistas do
país e que ajudará a aumentar o po-
der de compra do brasileiro, ao mes-
mo tempo em que será um canal de
marketing para supermercados.

A novidade é uma ferramenta
completa, que usa ferramentas de
geolocalização, e traz parcerias úni-
cas com os principais varejistas de
grande, médio e pequeno porte, ou
seja, enquanto os aplicativos que
existem no mercado hoje mostram os
preços baseados em preferências/fa-

Agora o prazer da prática de es-
porte pode ficar ainda melhor! E dá
pra aumentar a turma para aque-
la corrida no fim do dia, aquela ho-
rinha de cross fit, uma pedalada e
ainda tirar os
amigos e pa-
rentes do se-
dentarismo.

Um apli-
cativo foi cri-
ado com a
missão de or-
ganizar sua roti-
na de exercícios
de maneira di-

vertida, interagin-
do com os amigos e com a
família. Você baixa o APP, cria sua
conta, escolhe seu avatar, chama
os amigos e começa a brincadeira.

A ferramenta permite a troca de
desafios, sejam eles para alimenta-

cilidades pessoais dos usuários, o
sav@price mostra a base de preços
reais (preço da gôndola) e atualiza-
da de cada loja participante.

Na primeira fase o app está dis-
ponível apenas para os usuários
e lojas do Es-
tado de São
Paulo. Duas
lojas  da
rede Su-
permerca-

dos Tateno já estão usando (Ja-
baquara e Ricardo Jafet).

Além da versão mobile, disponí-
vel para Android e iOS, o sav@price
pode ser acessado pelo site
www.savprice.com. 

Dessa maneira, além de ter a opor-
tunidade de fazer a comparação dos
valores dos produtos, o consumidor
ainda poderá elaborar sua lista de com-
pras e, ao final, saberá exatamente
quanto gastará nas lojas pesquisadas.

De acordo com Ederson Riechel-
mann, CEO & Co-Founder da empre-
sa, os varejistas terão diversas van-
tagens, pois ao aderirem à solução,
atestam sua transparência em ter-
mos de política de preços, atrativi-
dade de ofertas e competitividade. 

“Por ser uma plataforma segmen-
tada de busca de preços, o sav@price
possibilitará a realização de promo-
ções direcionadas ao público de inte-
resse, seja de um determinado perfil,
região ou consumidores de um deter-
minado produto, bem como asserti-
vidade e otimização de recursos”, fi-
naliza Ederson. 

SAV@PRICE FAZ LISTAS DE COMPRAS, COMPARATIVOS, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES, E AJUDA CONSUMIDOR E VAREJISTAS A TEREM BENEFÍCIOS.

Startup cria app para aumentar o poder de compra do brasileiro

Netflix para quadrinhos é
criado por brasileiros

APP transforma a rotina do
esporte e atividade física

PP ADESÃO FAZ BEM ORGANIZA SUA ROTINA DE

EXERCÍCIOS DE MANEIRA DIVERTIDA.

ção ou rotina de exercícios. A cada
objetivo cumprido, pontos são com-
putados em sua conta. Você pode
desafiar um amigo ou familiar e
acumular pontos no seu placar.

O APP Adesão Faz Bem tam-
bém tem diferentes funciona-

lidades para
o cuidado

direto com a
saúde, contendo

alertas de lem-
bretes de ho-

rário de

medicamentos,
datas de consul-
tas médicas, re-

latórios de desem-
penho, entre outros.

A ferramenta foi desenvolvida
pela biofarmacêutica global, Astra-
Zeneca. Baixe o APP na AppleStore
ou GooglePlay.

O serviço funcionará de forma ili-
mitada, da mesma forma que o Ne-
tflix. Mediante uma assinatura de
15,90 reais, os usuários poderão ler
um número ilimitado de obras, den-
tre as disponíveis. 

Os autores receberão 70% do
valor da assinatura, enquanto 30%
irão para o próprio Cosmic. Cada
autor recebe uma parte proporcio-
nal à quantidade de obras lidas
pelo usuário.

O leitor de quadrinhos é gratuito e
está disponível para Windows, Linux,
Mac OSX e Android.

Por enquanto há apenas por volta
de 50 quadrinhos de autores brasilei-
ros, como Morphine, Magra de ruim e
Mayara e Annabelle. Com o tempo,
mais acordos deverão ser feitos para
diferentes obras.
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FGTS pode passar a ser liberado
para quem gerar energia em casa

O PL 1753/15, que

dispõe sobre o uso da

energia solar, estabele-

ce que, além de mora-

dias com três ou mais

banheiros, unidades

residenciais e de uso

não residencial com

piscina ou outro tipo

de reservatório de água

aquecida com capacida-

de de armazenamento

superior a 5m³ contem

obrigatoriamente com

energia solar.

Ainda em relação às

edificações destinadas

ao uso não residencial,

o projeto estabelece que

Monsanto economiza quase 1
bilhão de litros d’água por ano

Projeto em BH vai reduzir despesas com energia elétrica

A OBRIGATORIEDADE DE USO DE ENERGIA SOLAR RECEBEU
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA,

DA CÂMARA MUNICIPAL.

regulamentação poste-

rior venha a informar

qual volume de consu-

mo de água aquecida

fará com que seja obri-

gatória a instalação de

s is tema de  energ ia

solar para cada tipo

de atividade. 

O projeto, que é de au-

toria do vereador Lucio

Bocão (PP), ainda pre-

cisa tramitar pelas co-

missões de Meio Ambi-

ente e Política Urbana e

de Administração Pú-

blica antes de ser apre-

ciado em Plenário em

dois turnos.

Brasil tem sofrido com o
desequilíbrio entre ofer-

ta e a demanda de
energia elétrica, por
escassez de chuvas ou
por deficiência no pla-
nejamento setorial. A
solução tem sido aci-

onar as usinas termo-
elétricas, uma produção

mais cara e poluente.
O relator do projeto,

Wilder Morais (PP-GO), é fa-
vorável. Ele observa que au-

mentar a oferta de energia
com eficiência é “um alvo de-
sejável, sobretudo quando se
sabe que a escassez de água
será sempre uma ameaça e que
os combustíveis fósseis serão

sempre poluidores e caros”.

A proposta estabele-
cida pelo projeto PLS
371/2015 autoriza
o uso do Fundo de
Garantia por Tem-
po de Serviço para
o trabalhador que
quiser gerar energia
para a sua casa.

Para o saque dos
recursos, por uma úni-
ca vez dentro dessa moda-
lidade de aplicação, o inte-
ressado terá de comprovar
pelo menos três anos de car-
teira assinada.

Ciro salienta que o obje-
tivo é estimular a eficiência
energética, por meio de fon-
tes renováveis. 

Nos últimos anos, observa, o

A unidade
de São José
dos Campos
(SP) fez melho-
rias operacio-
nais e,  por
meio de novos
equipamentos
e tecnologias,
reduziu o con-
sumo de água
na produção
do herbicida
Glifosato, prin-
cípio ativo manufaturado pela em-
presa no Vale do Paraíba.

O projeto apresentou benefícios
expressivos: redução anual de água
de 732 milhões de litros, diminui-
ção de 18 ton de insumos diversos
utilizados no tratamento de efluen-
tes e ainda a redução de 4,3 milhões
de m3 de oxigênio. No que diz res-
peito à energia elétrica, as ações pro-
porcionaram um corte no consumo
de 2.900.000 KWh/ano.

Outro projeto implementado em
São José dos Campos e que vem con-
tribuindo para economia de água des-

O SENADOR CIRO NOGUEIRA INFORMA QUE A ENERGIA
DEVE SER GERADA A PARTIR DE FONTES HIDRÁULICA, SOLAR,
EÓLICA OU BIOMASSA.

de 2006, foi a otimização do proces-
so de produção de água desminerali-
zada (baixíssimos teores de sais),
que oferece dois usos finais na uni-
dade: Produção de vapor por meio de
caldeiras e também na produção do
Glifosato. Esta melhoria proporcio-
nou a economia de 167 milhões de
litros de água por ano. 

A unidade tem, ainda, um projeto
na torre de resfriamento, realizado em
conjunto com uma empresa parceira
que trata a água da Monsanto, ofere-
cendo uma redução anual de 21 mi-
lhões litros de água.
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Em um futuro próximo, será
possível imaginar uma integração
maior dos diversos modais no trans-
porte urbano com as vias.

O transporte coletivo será o
principal meio de deslocamento e
quem comprar uma passagem po-
derá fazer um trecho de ônibus,
outro no metrô e terminar a via-
gem em uma unidade de alugueis
de carro, por exemplo.

Se fosse possível fazer uma foto-
grafia do trânsito do futuro, prova-
velmente, a imagem teria alguma
forma híbrida entre transporte pú-
blico e veículos particulares.

Já há algumas iniciativas nos
dois sentidos: carros como forma
de serviço e também a integração
entre veículo próprio e o transpor-
te público, que faz parte do con-
ceito Dual Mode Vehicle; ou então
o próprio veículo sendo parte do
transporte público, como um va-
gão dentro de um grande sistema
de trens ou metrôs.

O certo é que as diversas for-

A importância de integrar tecnologias no trânsito
ESTUDOS APONTAM QUE EM 30 ANOS É POSSÍVEL QUE O TRÂNSITO, COMO CONHECEMOS HOJE, SEJA COMPLETAMENTE EXTINTO.

 Ricardo Simões - Gerente de produtos da
Perkons e membro da Comissão de Estudos
de ITS da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT)

mas de veículos existentes, tende-
rão a convergir para um modelo de
convivência mais harmoniosa em
prol da melhoria da qualidade de
vida nas cidades.

Além disso, problemas como
engarrafamentos e acidentes de
trânsito serão minimizados atra-
vés de planos de mobilidade mais
maduros. O automóvel, por exem-
plo, apesar de um componente
muito importante no trânsito, não
será o principal.

É provável que as cidades sejam
transformadas, à medida do tem-
po, com a adoção dos novos mode-
los de deslocamento, mais silenci-
osos, menos poluentes, mais eco-
nômicos e sustentáveis.

Diversas tecnologias estão
sendo desenvolvidas para dimi-
nuir e até extinguir os proble-
mas de trânsito tão comuns nas
metrópoles do mundo.

As novas técnicas tornarão
as cidades mais inteligentes e
ajudarão as metrópoles a ven-

cer problemas não só de trân-
sito, mas também de seguran-
ça e urbanismo.

Os centros de controle, carros
inteligentes e a automatização da
condução são exemplos do que es-
tará presente para o trânsito do
futuro. Neste contexto, a fiscaliza-
ção das condutas continuaria ten-
do seu valor.

No entanto, com o maior con-
trole dos veículos através do IOT (In-
ternet of Things) – que permite a
interligação de objetos do mundo
real com o mundo virtual por meio
de sensores – e outras tecnologias,
os modelos de fiscalização passem
a ser preventivos ao invés de puni-
tivos/corretivos.

Com a sinergia entre os modelos
de veículos do futuro, a integração
entre os modais e meios de trans-
porte público talvez tenhamos uma
transformação mais efetiva do com-
portamento do cidadão.

É natural que, para sua en-
trada em nosso dia a dia, tais ini-

ciativas dependam de estudos
mais profundos e aprimoramen-
to. No entanto, é fato a necessi-
dade de toda uma infraestrutu-
ra conceitual e de integração,
desenhada através de protocolos
e padrões para que se possa ex-
trair o melhor dessa diversida-
de de tecnologias. 

Para isso, a Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT),
através de seu grupo de estudos -
CEE-127, que trata dos Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) –
ações de gestão de trânsito que in-
tegram diferentes tecnologias para
controle e melhoria da mobilida-
de –, trabalha no intuito de con-
solidar os parâmetros mínimos de
interoperabilidade e funcionamen-
to de todo o escopo que compre-
ende o tema ITS.

A Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos
(EPA) afirmou nesta segunda-
feira (02/11) que a Volkswa-
gen instalou também em mo-
delos de luxo a diesel produ-
zidos entre 2014 e 2016 o
polêmico o software que adul-
tera as emissões de poluentes.

A declaração coloca as
marcas de luxo do grupo Vo-
lkswagen, Porsche e Audi, di-
retamente no centro do es-
cândalo que arranhou a ima-
gem da gigante do setor au-
tomotivo alemão.

As autoridades america-
nas disseram que as novas
investigações foram concen-
tradas em veículos com mo-
tores a diesel 3.0, usado
principalmente em modelos
maiores e mais caros. Entre
os automóveis que violam os
limites de emissões estipula-
dos pela EPA estão os Pors-
che Cayenne 2015 e 2016 e
cinco modelos de Audi, inclu-
indo o A6 Quattro, A8 e Q5.

Os veículos estariam equi-
pados com o software que per-
mite a manipulação dos dados
das emissões de gases nos mo-
tores a diesel. O dispositivo de-
sativa secretamente os contro-

Volks é acusada de manipular
também modelos de luxo

ÓRGÃO REGULADOR AMERICANO DIZ QUE VEÍCULOS
DA PORSCHE E DA AUDI TAMBÉM TERIAM SIDO
EQUIPADOS COM SOFTWARE QUE ADULTERA.

les de poluição para mascarar
as verdadeiras emissões quan-
do o carro passa por testes.

De acordo com a EPA, quan-
do estão na rua, as emissões
de motores de 3.0 superavam
em nove vezes os limites per-
mitidos pela lei americana.

Ainda não se sabe

quantos automóveis
desses modelos foram vendi-
dos nos EUA. A agência ame-
ricana também afirmou que
vai expandir as investigações.

“A VW, mais uma vez,
falhou na sua obrigação
de cumprir a lei que pro-
tege a qualidade do ar
para todos os america-

nos”, disse Cynthia Giles,
diretora da EPA.

COMPANHIA NEGA

A gigante automotiva ale-
mã negou as novas acusa-
ções. “A Volkswagen AG res-

salta que nenhum software
foi instalado nos modelos di-
esel V6 de 3.0 litros para al-
terar os valores das emis-
sões”, afirmou um porta-voz
da montadora. Ele afirmou

que a empresa “vai coope-
rar plenamente com a EPA,
a fim de elucidar os fatos
sem reservas”.

A fraude da manipula-
ção de motores a diesel foi
revelada em setembro pela
agência americana, que a
constatou em modelos 2.0.
Na época, a Volkswagen
informou que foram vendi-
dos 11 milhões de veículos
em todo o mundo que con-
tinham o software ilegal,
dos quais 2,8 milhões so-
mente na Alemanha.

Em outubro, a VW anun-
ciou um recall de 8,5 mi-
lhões de automóveis em to-
dos os 28 países membros da
União Europeia (EU).

O escândalo impactou di-
retamente nos lucros da mon-
tadora. Pela primeira vez em
pelo menos 15 anos, a Volks
teve um prejuízo trimestral.
O déficit operacional registra-
do entre julho e setembro
deste ano chegou a cerca de
3,5 bilhões de euros.
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