
TECNOLOGIAS E PRODUTOS QUE VÃO MUDAR O MUNDO

O DESAFIO DO CLIMA
Duas organizações holandesas se uniram num concurso que premia as melhores
criações para reduzir o impacto humano no meio ambiente. Conheça as melhores idéias

POR RAFAEL BARIFOUSE

CASAS TURBINADAS
Criado por um ex-engenhei-
ro de turbinas da montadora
Rolls-Royce, o Ridge Blade
é um sistema de microgera-
ção de energia eólica que fica
instalado no topo das casas.
Sua turbina coleta até mesmo
uma leve brisa. Foi o grande
vencedor do concurso pro-
movido pelas organizações
Dutch Postcode Lottery, que
financia projetos sustentá-
veis por meio de loterias, e a
Picnic, que realiza um festi-
val anual de mídia, entreteni-
mento e tecnologia. O grande
mérito do projeto vencedor é
o design, que o integra total-
mente ao telhado. Isso permi-
te que o sistema seja instala-
do sem problemas tanto em
residências quanto na sede
de parques nacionais. A em-
presa britânica Power Col-
lective Limited, responsável
pelo invento, recebeu 500
mil euros. "Isso é mais do que
um sonho", disse o inventor
Dean Gregory na cerimô-
nia de premiação. "Significa
que poderemos focar apenas
em levar isso ao mercado."



LEVA E TRAZ
Pela primeira vez desde
que começou a ser realiza-
do, em 2007, o Desafio Ver-
de premiou dois projetos
como vice-campeões, que
receberam 100 mil euros
cada. Um deles é o site Shi-
ply.com, uma espécie de
leilão reverso, que conecta
quem deseja enviar um
produto a mais de 4 mil
transportadoras. Basta lis-
tar o item, origem e destino
e esperar as ofertas de pre-
ço de serviço das empresas
que irão fazer o trajeto. A es-
colha do melhor preço pode
gerar uma economia de até
75% no serviço. Segundo
a empresa, esse processo
de logística já impediu a
emissão de 2 mil toneladas
de monóxido de carbono.

ASAS
MOTORIZADAS
Como um caminhão pode
economizar combustível
só por mudanças em seu
design? A resposta pode
estar na SideWings, asas
de plástico reciclável ins-
taladas na parte lateral que
reduzem a passagem de ar
embaixo do veículo. Isso
aumenta a aerodinâmica e
reduz o consumo de diesel
em até 10%, além de ame-
nizar o barulho gerado na
locomoção. A idéia não é
nova, mas a criação da em-
presa holandesa Ephicas
mostrou-se três vezes mais
eficiente do que outras do
gênero. Por isso, dividiu
a segunda colocação do
desafio com o Shiply.com
e recebeu 100 mil euros.



ALHO NELAS!
Uma vaca emite por ano
58 quilos de metano, que
é 21 vezes mais poluen-
te do que o monóxido de
carbono. Uma forma de
reduzir esse impacto é
mudar o que os animais
comem. Um dos finalistas
do concurso, o Mootral, é
um suplemento alimen-
tício baseado em alho que
reduz em 15% a emissão
do gás ao combater bacté-
rias no estômago bovino.

ECONOMIA
AO VOLANTE
Outra finalista, a empresa
Open Road pretende criar
um aparelho que pode
ser acoplado a veículos
para coletar dados e su-
gerir, via internet, formas
de reduzir emissões. A
tecnologia está disponí-
vel para outros invento-
res. Segundo a empresa,
criações do gênero já
impedem a emissão de
mais de l milhão de tone-
ladas de carbono por ano.

ENERGIA
PARA TODOS
Sistema criado pela Sim-
Gas gera energia de resí-
duos orgânicos de famílias
em áreas rurais da África.
Fezes, urina, água e lixo
são transformados em gás
para o fogão. Os restos do
processo servem como
fertilizante. Segundo a
empresa, trata-se de uma
alternativa mais econômi-
ca e menos poluente do que
madeira, querosene ou car-
vão, usados nesses locais.
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