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m um futuro não
muito distante,
pode ser que pala-

vras e símbolos não sejam
mais tatuados no corpo ape-
nas por vaidade estética. Pes-
quisadores do Instituto de Tec-
nologia de Massachusetts
(MIT) e de Harvard desenvol-
veram uma tatuagem biossen-
sorial. Feito com uma tinta
especial, o desenho permanen-
te promete atuar como uma
espécie de aparelho portátil
para portadores de diabetes,
mudando de cor em tempo
real para alertar sobre o ní-
vel de glicose no sangue.

A tinta hi-tech, batizada
pelos cientistas de DermalA-
byss, contém componentes
químicos que avisam que
algo está fora de equilíbrio
toda vez que a tatuagem mu-
dar de cor – não apenas o ní-
vel de glicose, mas também
de sódio e pH. Em nota, o
MIT explica que as “tatua-
gens inteligentes” são úteis

para detectar diabetes, desi-
dratação ou aumento do ní-
vel de pH no sangue.

Ainda que a nova tecnolo-
gia seja invasiva, uma vez ta-
tuada, a pessoa não vai ter
mais de passar pelo processo
diário de picar a ponta dos de-
dos ou usar um equipamento
para monitorar a glicose. E
isso para o resto da vida.

Até agora, a tinta só foi
testada na pele de porcos, que
é muito similar à do corpo
humano. Os pesquisadores
afirmam que o procedimento
funciona, mas salientam que
ainda há muitas incógnitas
para realizar o teste em ani-
mais vivos, como alergia, pre-
cisão e durabilidade.

“Ainda vai levar um bom
tempo até que algo prático
chegue ao mercado, mas isso
(a tecnologia) invoca a ima-
ginação e abre novas possibi-
lidades”, disse o pesquisador
do MIT, Xi Liu, citado pela
emissora CBS News.

EE

Tatuagens mudam de cor
para controlar diabetes

COM TINTA ESPECIAL, TATUAGENS BIOSSENSORIAIS

PROMETEM REVOLUCIONAR ROTINA DE QUEM

MONITORA GLICEMIA DIARIAMENTE.

Neste ano, o iPhone comemora 10 anos e os ru-
mores sobre como será o próximo smartphone
da Apple já estão correndo pela internet. A
descoberta foi feita pelo desenvolvedor Steve
Troughton-Smith, que analisou as linhas de
código do firmware do HomePod, alto-falante
conectado da Apple com lançamento previsto
para o final do ano.

O termo “BKFaceDetect” foi encontrado no
código, sendo que “BK” se refere à expressão
“Biometric Kit”, em tradução livre seria Kit
Biométrico de Detecção Facial. Outra
referência achada indica uma câmera
infravermelha capaz de detectar o rosto
do usuário mesmo no escuro, facilitan-
do o uso para aqueles que mexem no
celular na cama antes de dormir.

Novo iPhone identifica

rosto até no escuro
A NOVIDADE FOI PUBLICADA ACIDENTALMENTE PELA APPLE ANTES DO ANÚNCIO OFICIAL.

Seguindo a nova tendência dos aparelhos
de smartphone, o novo iPhone também
deverá ter uma tela “infinita”, com poucos
espaços para botões. De acordo com a ima-
gem revelada na “publicação”, a tela pare-
ce se estender até em volta do alto falan-

te, câmeras e sensores que ficam na
parte frontal do aparelho.

A próxima versão do smartphone, que
vem sendo chamada no mercado de
“iPhone 8”, deve ser anunciada este mês
junto a outros aparelhos da Apple. Ana-
listas dizem que o iPhone terá três ver-
sões para diferentes públicos. Outros
preveem que haverá novos recursos de
realidade aumentada, além de um avan-
ço da assistente pessoal Siri.
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A fonte de geração de energia eó-
lica atingiu 12 gigawatts (GW) de
capacidade acumulada no Brasil. O
patamar foi anunciado na abertu-
ra da 8ª edição do BrazilWindpower,
o maior evento de energia eólica da
América Latina, que reúne investi-
dores e representantes do segmen-
to, no centro do Rio de Janeiro.

Com a capacidade acumulada de
12GW, o Brasil passou de 10º para
o 9º lugar no ranking mundial dos
principais países geradores de
energia eólica e ultrapassou a Itá-
lia. Do ano passado para este, hou-
ve um acréscimo de 2GW e o país
ficou em quinto lugar mundial em
nova capacidade instalada. Só no
ano passado, o setor eólico inves-
tiu US$ 5,4 bilhões. 

Corrosão em equipamentos
elétricos e eletrônicos tem solução

Energia eólica atinge 12 GW de
capacidade acumulada

A CORROSÃO É UM FENÔMENO QUE
ATACA OS ATIVOS DAS EMPRESAS

AGINDO SILENCIOSAMENTE.
QUANDO MENOS SE ESPERA,

ACONTECE O DEFEITO, A PERDA DO
BEM OU DA PRODUÇÃO.

Corrosão é uma deterioração de um material, ge-
ralmente metálico, por uma reação química ou ele-
troquímica com os elementos presentes no ambien-
te ao seu redor. Esta reação acontece naturalmente,
pois todos os metais têm a tendência de voltar ao
seu estado natural, geralmente óxido de ferro. 

Alguns dos fatores que propiciam a corrosão
sãoumidade no ar, chuva, maresia,poeira, radia-
ção solar, insetos e microrganismos. Geralmente
tem uma cor avermelhada e marrom e pode ocor-
rer em baixo de tintas e revestimentos.

No dia a dia, a corrosão pode atacar equipa-
mentos como painéis de controle e proteção de equi-
pamentos elétricos,conectores e disjuntores, ros-
cas ou parafusos, carros, bicicletas, geladeiras, ar
condicionado e muito mais. Ela começa na super-
fície metálica e, se não for tratada, pode penetrar
nos metais e até perfurá-los.

Para as empresas, os prejuízos são grandes. Os
equipamentos elétricos que auxiliam a produção
ou serviços das empresas podem sofrer deteriora-
ção e até mesmo parada total, gerando perda de
produção. Estudo norte-americano calculou per-
da em 800 bilhões de dólares por ano.

A Embraco, empresa produtora de compres-
sores herméticos, principal componente dos
refrigeradores, anunciou o Diili. O sistema é
uma plataforma de Internet das Coisas que tem
como objetivo trazer inteligência para esse tipo
de equipamento.

O SISTEMA PERMITE MONITORAMENTO DE GELADEIRAS E FREEZERS EM PONTOS DE VENDA.

Empresa usa tecnologia para tornar refrigeradores mais inteligentes

A energia eólica tem, atualmen-
te, mais de 450 parques instala-
dos no país. Em 2016, abasteceu,
por mês, cerca de 18 milhões de re-
sidências, com aproximadamente
54 milhões de habitantes.

Segundo aAssociação Brasilei-
ra de Energia Eólica, levando em
consideração os projetos já assi-
nados que estão com empreendi-
mentos em fase de construção ou
contratados, até 2020, serão ins-
talados mais 270 novos parques
eólicos. Se isso se confirmar, se-
rão mais 6 GW para o sistema.
Conforme as estimativas, a cada
megawatt instalado, o segmento
cria 15 postos de trabalho. Até
agora, no total acumulado, há 180
mil empregos diretos e indiretos.

A solução monitora em tempo real as geladei-
ras e os freezers das marcas nos pontos de venda.
O Diili é capaz de calcular quantas vezes o refri-
gerador foi aberto, se a temperatura está correta,
se o estoque precisa ser reposto e se o equipa-
mento precisa passar por manutenção.

Segundo a Embraco, o serviço consegue
reduzir em até 15% os custos operacio-
nais e pode também monitorar o compor-
tamento do consumidor na loja, indican-
do o melhor posicionamento do equipa-
mento e dos produtos.

BRASIL AGORA É 9º LUGAR NO RANKING MUNDIAL DOS
PRINCIPAIS PAÍSES GERADORES DE ENERGIA EÓLICA.

Para combater estes problemas, foram
desenvolvidos nos EUA inibidores de cor-
rosão, biodegradáveis, que são aplicados
nos equipamentos para eliminar e preser-
var os ativos das empresas que podem es-
tar se deteriorando com o tempo. Basta
destacar o adesivo e afixar dentro de um
compartimento. 

Estes emissores, denominados CortecVpCI ®,
são fornecidos pela CortecPresserv do Brasil e
podem ser utilizados em quadros elétricos, pa-
inéis de distribuição, sistemas de gerenciamen-
to de energia, automação industrial, partes elé-
tricas de máquinas, equipamentos médicos, hos-
pitalares e muito mais.

Os emissores Cortec funcionam melhor dentro
de compartimentos fechados ou com pouca troca
de ar. Testes têm mostrado que pequenas trocas de
ar, típicas em painéis elétricos ventilados, não pro-
duzem nenhum efeito contrário na eficiência. 

Os produtos Cortec foram desenvolvidos pen-
sando no meio ambiente e nos profissionais
que manuseiam. Por isto, grande parte dos pro-
dutos são biodegradáveis e atóxicos com certi-
ficação ISO 14001.

Para mais informações, visite o
site www.cortecpresserv.com.br ou entre em con-
tato com o consultor, em Minas Gerais, Eduardo
Nobrepelo telefone (31) 3275-4358.
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A decisão do governo bra-
sileiro neste mês de extinguir
a Reserva Nacional de Cobre
e Associados (Renca), abrin-
do uma área na Amazônia do
tamanho do território da Di-
namarca para exploração mi-
neral, recebeu críticas acirra-
das antes de ser suspensa
pela Justiça Federal.

Mas, afinal, por que a
preservação da Floresta
Amazônica interessa tanto
ao mundo? O fato é que a
Amazônia influencia o equi-
líbrio ambiental de todo o
planeta e tem papel funda-
mental na economia do Bra-
sil. Entenda por quê.

REGIME DE CHUVAS

Os chamados “rios voa-
dores”, formados por mas-
sas de ar carregadas de va-
por de água, gerados pela
evapotranspiração na Ama-
zônia, levam umidade da
Bacia Amazônica para o
Centro-Oeste, Sudeste e Sul
do Brasil. Também influen-
ciam chuvas na Bolívia, no
Paraguai, na Argentina, no
Uruguai e até no extremo
sul do Chile.

Por que a Amazônia é vital para o mundo?
FLORESTA LEVA UMIDADE PARA AMÉRICA DO SUL, INFLUENCIA REGIME

DE CHUVAS NA REGIÃO E CONTRIBUI PARA ESTABILIZAR O CLIMA GLOBAL.

A umidade vinda da Ama-
zônia e dos rios da região
alimentam regiões que ge-
ram 70% do PIB da Améri-
ca do Sul.Além disso, o Rio
Amazonas é responsável
por quase um quinto das
águas doces levadas aos oce-
anos no mundo.

O desmatamento preju-
dica a evapotranspiração e,
por consequência, a rota
desses rios. Como resulta-
do do desmatamento, até
65% da Amazônia corre o
risco de se transformar em
savana ao longo dos próxi-
mos 50 anos.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As florestas tropicais ar-
mazenam de 90 bilhões a 140
bilhões de toneladas métricas
de carbono. Só a Floresta
Amazônica representa 10% de
toda a biomassa do planeta.
No entanto, o desmatamento

O consumo de produtos
derivados do tabaco não ape-
nas prejudica a saúde das pes-
soas, mas também causa um
“enorme dano” ao meio am-
biente, afirmou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
por ocasião do Dia Mundial
sem Tabaco, comemorado no
dia 31 de maio. 

Números recentes indi-
cam que, apesar dos esfor-
ços internacionais para di-
minuir o tabagismo, este
provoca 7 milhões de mor-
tes por ano e gera despesas
de 1,4 trilhão de dólares,
pelos custos em saúde, per-
da de produtividade e de-
gradação ambiental.

Em relatório, a OMS quis
evidenciar o que ocorre depois
que o cigarro foi consumido.
Os especialistas determina-
ram que os resíduos de taba-
co contêm mais de 7 mil subs-
tâncias químicas tóxicas, que
envenenam não só atmosfera,

Tabagismo causa dano
ao meio ambiente

Um novo capítulo começa a ser escrito
na história da indústria brasileira com o Rota
2030, regime industrial em desenvolvimen-
to para o setor automotivo, que deve suce-
der o Inovar-Auto. A promessa é atender a
demanda da indústria por maior previsibili-
dade, com pacote de medidas que deve incluir
três ciclos de desenvolvimento até 2030.

Hoje, estão em discussão os pilares que
darão corpo à nova política. Um deles en-
volve a reestruturação da cadeia de auto-
peças para recuperação da capacidade de
investimento. Discute-se também a neces-
sidade de apoio a pequenas e médias em-
presas para acesso ao mercado, uma vez
que devem apresentar elevada robustez
como as montadoras.

Outro pilar do programa aborda pesqui-
sa & desenvolvimento e engenharia a partir
de tendências, como conectividade e manu-
fatura avançada. Assim, pretende-se estimu-
lar o desenvolvimento local da Indústria 4.0,
que deve elevar a eficiência das fábricas.

Entre os ganhos estarão a rastreabilida-
de e o monitoramento remoto de processos.
As metas de eficiência energética devem avan-
çar no Rota 2030. As empresas poderão se-
guir com os investimentos dos últimos anos,
mas também deverão considerar as novas tec-
nologias de motorização, como carros autô-
nomos, além de combustíveis alternativos,
como o biocombustível, que precisará ser es-
tudado com maior profundidade.

Por outro lado, a questão do controle
de emissões também deverá ser contem-
plada. Segurança veicular ao longo do ci-
clo de vida do produto é outro foco do

Novo capítulo na história
da indústria automotiva

HOJE, ESTÁO EM DISCUSÃO OS PILARES QUE DARÃO CORPO À NOVA POLÍTICA.

Ingo Pelikan - Presidente do IQA -
Instituto da Qualidade Automotiva

NO DIA MUNDIAL SEM TABACO, OMS AFIRMA QUE

COMPONENTES TÓXICOS DO CIGARRO PREJUDICAM NÃO

APENAS FUMANTES, MAS TAMBÉM A NATUREZA.

para o uso agrícola ou extra-
ção de madeira libera gases do
efeito estufa para a atmosfe-
ra e desestabiliza o clima.

EQUILÍBRIO AMBIENTAL

Como a maior floresta tropi-
cal do mundo, a Amazônia pos-
sui a maior biodiversidade, com
uma em cada dez espécies conhe-
cidas. Essa biodiversidade é im-
portante porque garante maior
sustentabilidade natural para
todas as formas de vida, e ecos-
sistemas saudáveis e diversos
podem se recuperar melhor de
desastres, como queimadas.

PRODUTOS DA FLORESTA

As espécies da Amazônia
também são importantes pelo
seu uso para produzir medi-
camentos, alimentos e outros
produtos. Mais de 10 mil es-
pécies de plantas da área pos-
suem princípios ativos para
uso medicinal, cosmético e
controle biológico de pragas.
Produtos da floresta são co-
mercializados em todo o Bra-
sil, como açaí, guaraná, fru-
tas tropicais, palmito, fitote-
rápicos e fitocosméticos.

novo regime. A preocupação é garantir
tanto a integridade física de usuários,
quanto segurança de pedestres e demais
motoristas diante de imprevistos no
trânsito, sobretudo com veículos alta-
mente automatizados.

A segurança começa a ser vista como di-
ferencial de mercado. Também faz parte dos
debates a produção em baixos volumes, que
envolve veículos premium e sistemas estra-
tégicos, cuja distribuição deverá passar por
ajustes. Diante de mesma cobrança por qua-
lidade a empresas de baixo ou grande volu-
me, montadoras devem redobrar a atenção
tanto para fabricação, quanto para forma-
ção de parcerias.

A estruturação de custos para inte-
gração competitiva também está em pau-
ta. O atendimento às novas metas deve-
rá ser feito de modo robusto para alcan-
ce de eficiência, mas ao mesmo tempo de
modo extremamente competitivo em re-
lação a custos para que o Brasil possa
avançar como polo global de desenvolvi-
mento e produção de veículos.

Estes são alguns desafios em debate
para o desenvolvimento industrial do País
em longo prazo, que também serão discu-
tidos, a partir das principais tendências
de mobilidade, durante o 5º Fórum IQA
da Qualidade Automotiva, que reunirá li-
deranças da indústria e do governo dia 9
de outubro, no Centro de Convenções Mi-
lenium, em São Paulo.

mas também os solos, mares
e rios. Dos 15 bilhões de ci-
garros vendidos diariamen-
te, 10 bilhões acabam no
meio ambiente, contendo
uma mistura de nicotina, ar-
sênico e metais pesados.

Com dois terços dos cigar-
ros lançados no solo, entre
340 milhões e 680 milhões
de quilos de resíduos de ta-
baco são gerados a cada ano.
Nas áreas urbanas e litorâ-
neas, eles representam de
30% a 40% de todos os resí-
duos que são recolhidos.

O tabaco gera efeitos noci-
vos ao meio ambiente desde o
cultivo da folha de tabaco,
que requer o uso de agroquí-
micos, reguladores de cresci-
mento e novas substâncias e
contribui para o desfloresta-
mento, alertou a OMS. O plan-
tio, a produção e distribuição
também requerem o uso ex-
tensivo de água e energia.
Outra forma de contamina-
ção são as emissões de fumo,
que representam toneladas de
gases cancerígenos, tóxicos e
de efeito estufa.

DW-WORLD.DE

DEUTSCHE WELLE
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O adesivo é uma célula de combus-
tível projetada para ser colada sobre
a pele, que utiliza o suor humano
como combustível. O modelo criado
gera 10 vezes mais energia por área
superficial do que qualquer disposi-
tivo semelhante já demonstrado.

Equipamentos
eletrônicos de
vestir, como
monitores
de saúde,
rádios blu-
etooth ou
pequenas lan-
ternas de LED,
para sinalização
de ciclistas e corredo-res à
noite, são alguns exemplos do que
pode ser alimentado pela energia ge-
rada pela biocélula. 

O dispositivo funciona por meio de
uma enzima que oxida o ácido lático

Adesivo gera energia
pelo suor da pele

Aluguel de carro
próprio é a nova

tendência

presente no suor humano para gerar
eletricidade. A eletricidade é transpor-
tada por nanotubos de carbono dispos-
tos em uma matriz 3D. 

A biocélula é conectada a um con-
versor DC/DC para que
a energia dis- ponibili-
zada tenha potência e

tensão cons-
tantes, uma vez

que a quantidade
de suor produzida

pelo usuário oscila. 
Ainda restam al-

guns desafios para que o
dispositivo seja prático.

Por exemplo, o óxido de pra-
ta utilizado é sensível à luz, de-

gradando-se com o tempo. Além
disso, o ácido lático no suor se dilui
ao longo do tempo, o que significa que
a biocélula gera uma quantidade de-
crescente de energia.

DISPOSITIVO FEITO DE BIOCÉLULA É CAPAZ DE ALIMENTAR

DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE VESTIR.

A pesquisa publicada no Global Automotive-
ConsumerStudy: Future ofAutomotive Technolo-
gies mostrou que cresce a aceitação do compar-
tilhamento de automóveis. O estudo, realizado
em 17 países em 2016, incluindo o Brasil, reve-
lou que 55% dos brasileiros entrevistados, que
usam veículos compartilhados, dispensariam a
compra de carro próprio; já entre os jovens, esse
número sobe para 62%.

Segundo a ABLA/LAFIS, atualmente, são
26.825.784 usuários de serviços de locação
de carros no Brasil. Desses, 23% são pessoas
físicas que alugam carros para turismo ou la-
zer, correspondendo a mais de 6 milhões de
usuários, e são principalmente essas pesso-
as que são impactadas pelo aluguel de carro
compartilhado.

O compartilhamento de automóveis segue um
modelo diferente ao das locadoras tradicionais,
pois permite que qualquer pessoa possa colocar o
próprio carro para ser locado a outro usuário por
meio de uma plataforma online.

A startup brasileira Parpe tem como objetivo
que os usuários encontrem um carro próximo a
sua localização, o que pode ser mais conveniente
do que ir uma locadora tradicional. Além disso,
alugar o próprio carro também representa uma
fonte alternativa de renda.

Segundo o diretor do Parpe, Lucio Gomes,
“cada proprietário faz o próprio negócio, o pró-
prio tempo e as próprias regras”. Os carros ca-
dastrados contam com a cobertura de segurado-
ra, cobrindo problemas como quebra, acidente
ou furto, explica o diretor da startup.

STARTUP VIABILIZA ALUGUEL SEGURO DE

AUTOMÓVEIS NO BRASIL, SIMILAR AO

QUE JÁ OCORRE COM O DE IMÓVEIS.
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Os 70 anos da Kombi

Desenvolvida pelo ho-
landês Ben Pon,
em 1947, a
Kombi foi lan-
çada na Ale-
manha em
1950. Hoje, a
“Bulli”, como
é chamada
em alemão,
tem status
de objeto cult.

O nome Kombi
é uma abreviação adotada no Brasil do
termo alemão “Kombinationsfahr-

COM MAIS DE 11 MILHÕES
DE UNIDADES PRODUZIDAS, É
O VEÍCULO COM A HISTÓRIA
MAIS LONGA.

zeug”, que em português significa “veí-
culo combinado” ou “combinação do es-
paço para carga e passeio”.

Com amplo espaço interno e capaci-
dade para transportar uma tonelada de
carga, a Kombi foi amplamente aceita
no mercado e, a partir de 1970, passou

a ser exportada para
mais de cem países.

Resistente, econômi-
ca, de mecânica

simples e fácil
m a n o b r a ,
mais de
1,55 milhão
de unida-
des da
Kombi fo-
ram pro-
d u z i d a s

no Brasil entre
setembro de 1957

e julho de 2013.


