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A Peta, ONG internacional de proteção aos animais, já
comprou ações de 80 empresas de fast food nos EUA.
O objetivo é influenciar as práticas das empresas em
relação a temas como bem-estar dos animais.

Leia. Japão compra votos
para manter caça à baleia
estadão.com.br/planeta
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Eletrodomésticos
terão de gastar
menos energia
Inmetro reavalia eficiência energética e promete puxar régua
‘para cima’; apenas 36% das geladeiras cumprem novas regras
Andrea Vialli

Os eletrodomésticos vendidos no Brasil deverão seguir
normasmaisrigorosasdeeconomia de energia a partir do
ano que vem. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) informou ao
Estado que está revisando
os padrões de eficiência energética dos eletrodomésticos
brasileiros.
Para ostentar o selo A, que
indica um eletrodoméstico
mais eficiente, geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupa deverão consumir menos
energia.Atualmenteosprodutos são classificados em cinco
classes de consumo – do A
(mais eficiente) ao E (menos
eficiente).Do totalde geladeiras fabricadas no País, 90,5%
sãoclassificadosdentrodopadrão A. Entre as lavadoras de
roupa,98,7% sãoclassificadas
entre as mais eficientes em
consumo de eletricidade e, no
caso dos fogões, 69,4% estão
entre os mais econômicos.
Comanovapropostaelaborada pelo Inmetro, que deve
entrar em vigor em 2011, apenas 5% dos fogões, 36,1% das
geladeiras e 37,3% das máquinasdelavarroupapoderão ostentar o selo A. De acordo
com Marcos Borges, coordenador do programa de etiquetagem do Inmetro, a revisão é
necessária para fazer com que
o consumidor tenha acesso a
equipamentos cada vez mais
eficientes.
“Hoje há um acúmulo de
produtosclassificadosnasfaixasA eB deeconomia de energia. Isso é bom para o consumidor, mas é preciso fazer

com que a indústria desses equipamentos não se acomode aos
padrões atuais”, explica Borges.
O Inmetro avalia também outrosaspectosdoseletrodomésticos, como gasto de água, no caso
das lavadoras, e eficiência dos
queimadores dos fogões, o que
impacta no consumo de gás. Outra proposta do Inmetro é unificarasinformaçõessobre eficiência energética nos fogões: hoje
há duas avaliações, uma para os
queimadoresdofogãoeoutrapara o forno. “Para facilitar a vida
do consumidor, queremos concentrar a informação em um só
selo.”
Corrida tecnológica. De acordo com Borges, a mudança na
classificação,queseráapresentada às indústrias de eletrodomésticos, deverá estimular uma corrida tecnológica entre os fabricantes para atender aos padrões
de menor consumo de energia.
Os fabricantes deverão avaliar a
viabilidade das mudanças. Se tudo correr conforme o cronograma planejado pelo Inmetro, os
novos eletrodomésticos, mais
eficientes, chegarão às lojas no
segundo semestre de 2011.
“Com a nova classificação, a
régua vai subir. Teremos critérios mais rígidos de economia de
energiadoqueeuropeuseamericanos”, diz o coordenador do Inmetro.NosEstadosUnidos,ogoverno tem o selo Energy Star,
que abrange mais de 50 categorias de produtos, de geladeiras a
computadores.
No Brasil, o selo de eficiência
energética foi lançado em 1994,
dentrodoPrograma Nacional de
Conservaçãode Energia Elétrica
(Procel), do governo federal.
Desde então, os fabricantes de
eletrodomésticos buscam apri-

morarsuatecnologia paraclassificar seus produtos na faixa mais
eficiente.
“Uma geladeira fabricada hoje
consome em média 60% menos
energia do que há dez anos”, diz
Vanderlei Niehues, diretor de
sustentabilidade e regulamentações da fabricante de eletrodomésticos Whirlpool, dona das
marcas Consul e Brastemp.
Os consumidores também já
se acostumaram a observar o selo nos equipamentos, especialmente após a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que os equipamentos
receberam no ano passado, durante a crise econômica.
Segundo pesquisa encomendada pelo Inmetro à Associação
Cândido Mendes de Ensino e
Pesquisa, 78% dos consumidores levam o selo de economia de
energia em conta na tomada de
decisão de compra, e 40% acham
a certificação importante a ponto de optarem por comprar um
produto com selo Procel, ainda
que de marca desconhecida, e
aceitariam pagar 10% mais caro
pelo produto com selo. Foram
ouvidos2.015 consumidores,em
dez Estados brasileiros.
Imposto ‘verde’. A proposta de

reclassificaçãodoseletrodomésticos de acordo com a eficiência
energética deverá ainda dar subsídios ao governo para uma futura redução do IPI dos eletrodomésticos, no segundo semestre.
Segundo Borges, do Inmetro,
a proposta será apresentada em
uma reunião entre Inmetro, a indústria de eletrodomésticos e o
Ministério da Fazenda em agosto. Deverá servir para embasar
novas alíquotas de “IPI verde”,
com base na economia de energia dos equipamentos.

Escolha.
Antes de
comprar, o
consumidor
precisa
prestar
atenção ao
selo de
economia
de energia.

MAIS RIGIDEZ

PARA ENTENDER

l Para receber o selo Procel, de economia de energia, fogões,
geladeiras e máquinas de lavar roupa deverão ser mais eficientes

Produto mais
eficiente
ganha selo A

COMO É
MAIS
EFICIENTE
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B
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E
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EFICIENTE

MAIS
EFICIENTE

Brasileiro sente
‘pressão social’
para economizar
● Desde o “apagão” de ener-

gia elétrica de 2001, os brasileiros sentem pressão social
para poupar energia em seu
dia a dia. Hoje, 82% dos brasileiros se sentem pressionados
por familiares, amigos e colegas de trabalho para reduzir

os gastos de energia. Essa é uma
das conclusões de um estudo
realizado pela empresa de consultoria Accenture, com 9.108
pessoas em 17 países.
No entanto, os consumidores
ainda não sabem o que fazer para reduzir ainda mais o seu consumo de energia. “As pessoas
sabem que devem trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes e também estão atentas a
eletrodomésticos com selo de
eficiência”, diz Ricardo Lima, lí-

der da Accenture para empresas de energia.
Lima estima que o brasileiro
terá outros meios de economizar energia quando novas tecnologias para medir o consumo se
tornarem disponíveis no Brasil.
“Os chamados medidores inteligentes, que já começam a ser
usados em países da Europa,
deverão fazer parte da vida dos
consumidores brasileiros somente daqui a cinco ou sete
anos”, prevê o executivo . / A.V.
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PORCENTUAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES

A
B
C
D

COMO FICA A PARTIR DE 2011

Fogões e fornos a gás
11,5
11,9

69,4

A
B
C
D
E

5
65
12
11
7

6
1,2

Máquinas de lavar roupa
1,3

98,7

37,3
50,7
9,3
2,7

MENOS
EFICIENTE

MAIS
EFICIENTE

A LETRA INDICA A EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DO EQUIPAMENTO

Geladeiras*
1,4
5,4
2,7

90,5

MENOS
EFICIENTE

36,1
29,3
17,7
12,9
4,1

*Combinados frost-free
FONTE: INMETRO

Empresas do
Brasil revelam
emissões de
gases-estufa
As emissões de gases-estufa das
35 empresas do País que revelaram inventários somam quase
89 milhões de toneladas de gás
carbônico equivalente (tCO2e,
medida utilizada para comparar emissões de vários gases
com base no potencial de aquecimento global de cada um).
O número foi divulgado ontemeametodologiaadotadapara os inventários é do Programa
Brasileiro GHG Protocol, coordenado pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces). O
volume emitido diretamente
equivale ao estoque de carbono

de cerca de 356 milhões de árvoresdaAmazôniaou200mil hectaresdafloresta,áreaequivalente ao município de Piracicaba.
“Essas informações devem
ser vistas como uma iniciativa
de coragem dessas empresas”,
esclarece Roberto Strumpf,
coordenadordoprogramabrasileiro do GHG Protocol. Entre as
empresas que revelaram suas
emissõesestãoSouzaCruz,Bradesco, Cesp, Natura e Suzano.
Para a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, a iniciativa é uma possibilidade de
diálogo entre setor público e setor privado. “Aproximar a gestão ambiental privada da gestão
pública é a maior contribuição
dessa iniciativa. Não se trata
apenas do controle das emissões. É como se o setor privado
desse ao governo um sinal de
que é possível mudar”, afirmou
a ministra. / KARINA NINNI,
ESPECIAL PARA O ESTADO

●

Pegada de carbono

Companhias emitiram em 2009:

89 milhões
de toneladas de carbono

35

empresas divulgaram dados

89%

são indústrias de transformação

CRIME AMBIENTAL

Usina de etanol é
multada em R$ 1,4 mi
A empresa Umoe Bioenergy,
produtora de etanol com matriz na Noruega, foi multada
em R$ 1,4 milhão pela Polícia
Ambiental por ter destruído
3,5 mil árvores durante quei-

ma de canaviais nos municípios de Sandovalina e Mirante
do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo. O auto
de infração lavrado ontem prevê a obrigação de plantar 25
mudas para cada árvore destruída, o que totaliza 87,5 mil.
A empresa vai entrar com recurso. De acordo com a Polícia Ambiental, os canaviais
foram queimados há cerca de
20 dias para a colheita da cana
que abastece a usina, localizada em Sandovalina. A empresa
também será investigada pelo
Ministério Público Estadual
pelo possível uso de produtos
químicos em áreas de mata.
De acordo com o promotor
Marcos Akira, de Mirante do
Paranapanema, que acompanhou a ação, havia indícios de
que algumas árvores estavam
mortas em decorrência da aplicação de herbicidas. /JOSÉ
MARIA TOMAZELA

O selo de eficiência energética vem colado nos eletrodomésticos e, além das
informações sobre consumo de energia, traz também dados sobre gasto de
água, no caso de lavadoras, e de gás, para fornos e
fogões. Para reconhecer o
produto mais eficiente,
basta ficar estar atento à
classificação A. Para receber o selo de eficiência
energética, os eletrodomésticos são divididos em
categorias, de acordo com
tamanho e atributos. Depois, são testados em relação ao consumo de energia, de acordo com parâmetros estabelecidos pela
ISO, entidade global de
padronização. Após testes, as informações são
processadas em um modelo matemático, que classifica os produtos de acordo
com a eficiência.
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A ESPÉCIE AMEAÇADA

Araponga
(Procnias nudicollis)

mercado de aves de gaiola.
Em cativeiro, dificilmente se
reproduz.

Onde vive
Grau de
ameaça
A araponga
é considerada uma espécie “vulnerável”
na lista vermelha
de animais em extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Na mata primária e em capoeiras onde há árvores frutíferas, nas montanhas e
nas baixadas.

Características
Tem canto alto e estridente, que se assemelha ao trabalho
de um ferreiro. Alimenta-se de frutas e insetos.

Ameaças
O desmatamento gerou uma
grande redução da área de ocorrência original da ave. A espécie
também é caçada para abastecer o tráfico de animais silvestres e muito procurada para o

Como salvar
Proteger as áreas onde a
ave aparece. Outra opção é
fazer criação em cativeiro,
para depois reintroduzir o
pássaro no ambiente.
VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

