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Modelos da revista Playboy posam em
Londres para campanha da ONG Peta.
A ação lembra que é preciso a água
de 50 banhos para produzir um bife.

Leia. Knut tinha danos
cerebrais, mostra autópsia
estadão.com.br/internacional
SANG TAN/AP

O consumo de água escondido nos produtos
Debate sobre ‘pegada hídrica’ sai da academia e ganha força; para criador do conceito, ideia é ampliar conscientização e reduzir uso da água
COMO CALCULAR A PEGADA HÍDRICA
l Exemplo mostra o consumo de água necessário para a produção de 1 kg de carne bovina
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produção de um bem recebeu o
nome de “pegada hídrica”.
OholandêsArjenHoekstra,diretor científico da WFN, criou
há dez anos esse conceito, na
Universidade de Twente. Porém, só mais recentemente o debate saiu da academia e começouachamaraatençãodeconsumidores e empresas.
Na semana passada, Hoekstra
participou de um encontro com
empresáriosemSãoPauloetambémdeu umcurso, doqual participaram funcionários da Ambev,
do Banco do Brasil, do HSBC e
de Itaipu, entre outros.
A Natura, por exemplo, da

Afra Balazina

Um total de 140 litros de água
são consumidos direta e indiretamente em toda a cadeia
produtiva do café para que se
possa tomar uma xícara dessa
bebida,segundoaWaterFootprintNetwork (WFN).Setrocarmos o café pelo chá, diz a
organização, contribuiremos
para a economia de água: para
fazer uma xícara de chá padrão, de 250 ml, são necessários 30 litros de água.
Além do café e do chá, a
WFN coloca à disposição dados sobre o consumo de água
naelaboraçãodediversosprodutos. Para um quilo de açúcarsão consumidosemmédia
1,5 mil litros de água; para
uma taça de vinho, 120 litros;
para um quilo de carne bovina, 15 mil litros – dependendo
das características regionais,
há variação nos números. Essa quantidade de água para

área de cosméticos, é parceira da
WFN e já começou a aplicar a
metodologia da organização. “O
primeiro estudo que realizamos
em parceria com o WFN foi um
pilotodecálculo dapegadahídrica de dois produtos do portfólio
daNatura”,dizJaniceCasara,gerentede sustentabilidade da empresa. O piloto foi concluído no
ano passado e, agora, estão sendo realizadas pesquisas complementares.
De acordo com Hoekstra, as
empresasporenquantoestãonuma “fase exploratória” – ou seja,
ainda não estão num estágio de
ter metas de redução de pegada
hídrica. Ele conta que há grande
interesse em geral da indústria
de bebidas e de alimento, mas
que ainda não provocou muita
curiosidade do setor da mineração. “Enquantoo consumidorvê
a relação entre o gasto de água
para a produção de comida e bebida, o mesmo não ocorre com a
mineração. Então, o setor fica

● Descontos na internet

O Banco Cyan, parceria da Ambev com a Sabesp, vai dar pontos
para as pessoas que reduzirem
as contas de água. Os pontos poderão ser usados como desconto
em sites de compras na internet.

O QUE É LEVADO EM CONTA PARA A PEGADA
● Água azul
Volume de águas superficiais e
subterrâneas consumidas como
resultado da produção de um
bem ou serviço.

transpiração, além da água incorporada ao produto colhido.

● Água verde
Volume de água da chuva consumida durante a produção. É relevante principalmente para produtos agrícolas e florestais e se
refere à perda de água da chuva
de campos e plantações por

● Água cinza
Indicador de poluição de água
doce que pode ser associado a
um produto ao longo de sua cadeia de abastecimento global. É
calculado como o volume de
água necessário para diluir os
poluentes de tal forma que a
qualidade da água continue acima dos padrões de qualidade.

mais quieto.”
Segundo Hoekstra, o objetivo
não é necessariamente criar selos ou certificação para quem
medira pegadahídrica. Mas simplesmente conseguir ampliar a
conscientização e reduzir o consumo de água. “Não adianta fazer um selo se isso não significar

uma diminuição do uso de
água”, opina.
Nolevantamentodapegadahídrica entre os países, o Brasil está pouco acima da média mundial – são 1.381 metros cúbicos
per capita por ano, contra 1.243
metroscúbicos per capita aoano
no mundo. Para se ter uma ideia,

a da China é de 700 e a dos
Estados Unidos, de 2,5 mil.
Quemtiverinteresse,épossível calcular a pegada hídrica
pessoal no site www.waterfootprint.org.
Sem vilões. O ex-secretário
estadual do Meio Ambiente
Xico Graziano está preocupado com o uso do conceito de
forma preconceituosa, colocandoa agricultura como vilã.
Eletambémdiscordadascampanhasambientaisquedefendem que para ser ecológico é
preciso voltar ao passado.
“Mas acho interessante
contar, além dos custos econômicos, o custo dos recursos naturais, especialmente a
água. As empresas podem
usar isso como ferramenta de
marketingeoconsumidorpoderá optar pelo que emite menos gás carbônico e menos
água. Faz parte da preparação
para uma economia verde.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.
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Incêndio no Butantã foi
acidental, afirma laudo
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Costa Cruzeiros. Descubra toda a Europa pelo mar.
GUR

Costa Favolosa
JUL 2011

www.costacruzeiros.com.br

Instituto de Criminalística
diz que fogo começou
após superaquecimento
de pedras usadas para
esquentar cobras
Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO
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Um laudo divulgado ontem pelo
Instituto de Criminalística (IC)
afirma que o incêndio que atingiu o Instituto Butantã no ano
passado foi acidental.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o laudo diz que o
fogo começou em consequência
do superaquecimento de pedras
decalorusadasem ambientesartificiais para aquecer as cobras.
O incidente, que aconteceu
em 15 de maio de 2010, atingiu a
maior coleção de serpentes do
País e uma das mais importantes
do mundo. Cerca de dois terços

DESCONTO
de US$ 200*

Mediterrâneo

Costa Serena
Perfumes do Mediterrâneo, 7 noites
Saída Savona, até NOV 2011

por pessoa
em cruzeiros no
Mediterrâneo

Visitando Nápoles, Catânia,
Palma de Mallorca, Barcelona, Marselha
Somente marítimo, 5 JUN, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.
Cat. I1, interna, a partir de US$ 1.779 ou

Mediterrâneo

Costa Concordia
Mediterrâneo Mágico, 7 noites
Saída Savona, até NOV 2011
Visitando Barcelona, Palma de Mallorca,
Malta, Palermo, Civitavecchia/Roma
Somente marítimo, 30 MAI, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.

Costa Serena
1, 22, 29 MAI - 5, 19, 26 JUN
Costa Concordia
16, 23, 30 MAI - 6, 13, 27 JUN
Consulte disponibilidades e valores.

PagueJÁ a partir de US$ 1.159

DESCONTO US$ 200*
US$ 959 = R$ 1.659,07

Cruzeiros sob medida
para você o ano todo,
em toda a Europa.

Cat. I1, interna, a partir de US$ 1.779 ou
PagueJÁ a partir de US$ 1.159

DESCONTO US$ 200*

10x R$165,90

US$ 959 = R$ 1.659,07

10x R$165,90
A Costa pensa em tudo para que você pense em aproveitar suas férias:

10x em R$ SEM ENTRADA, SEM JUROS • COSTA CLUB, 5% DESCONTO • Tarifa PagueJÁ OU MELHOR TARIFA • TRAVEL ACE
DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. | PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES
SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados.
• Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,73 de 18/03/2011, sujeito à variação cambial na data
do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é aplicado só ao valor da parte
marítima, por cabine, e para os associados. | TARIFA PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e
tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. | *Desconto de US$ 200 por pessoa aplica-se à tarifa vigente no ato da compra; exclusivo para compra no Brasil e não cumulativa a outras promoções, exceto CostaClub. CONSULTE OUTRAS SAÍDAS
PARA ESTA PROMOÇÃO. | Consulte as regras e condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro.

Mediterrâneo e Ilhas Gregas
AMERICANAS.COM

4003-4313

www.americanasviagens.com

Norte Europeu

LUXTRAVEL REPÚBLICA

3017-5656

11
www.luxtravel.com.br

MAKTOUR JD. PAULISTANO

3818-2222

11

www.maktour.com.br

Dubai e Emirados Árabes
NASCIMENTO TURISMO

3156-9944

11
www.nascimento.com.br

América do Sul
POLVANI TOURS ITAIM BIBI

3898-2646

11

www.polvani.com.br

da coleção de 77 mil exemplares
foram destruídos, além do acervo com 450 mil artrópodes, como aranhas e escorpiões.
No incêndio se perderam centenas de espécimes coletadas
que ainda não haviam sido descritas pelos cientistas. Os animais eram conservados em vidros com formol.
Aschamascomeçaram às8horas e foram necessárias cerca de
duas horas para que o Corpo de
Bombeiros conseguisse apagar
as chamas. Não houve feridos.
“Na época, eu era presidente
da Comissão de Saúde do Trabalhador (Comsa). No prédio não
havia brigada de incêndio nem
um sistema inteligente de combate a fogo. Só extintores. Não
foi uma catástrofe natural. Foi
negligência”, diz Rogério Bertani, pesquisador do Butantã desde 1994. Em nota, o Butantã disse que aguardará a conclusão do
inquérito para se pronunciar.

Caribe
SUBMARINO VIAGENS

4003-9888

www.SubmarinoViagens.com.br

Índico
VISUAL CENTRO

3235-2030

11
www.visualturismo.com.br

Oriente
AGAXTUR JD. EUROPA

ABREUTUR ITAIM BIBI

3702-1840

11
www.abreutur.com.br

3067-0900

11

www.agaxtur.com.br

Dilma diz que fortalecerá
programa espacial
ApresidenteDilmaRousseffafirmou ontem que o governo federalinvestiráparafortaleceroprograma espacial do País. Para ela,
o Brasil não pode desistir de sua
meta de construir, lançar e operar satélites.
“Vamos investir no Programa
Espacial Brasileiro por meio da
contratação de novos profissionais para a Agência Espacial Brasileira e para os órgãos executores desse programa”, escreveu a
presidenteemumacoluna semanaldistribuídaparajornaisregio-

nais na qual responde a perguntas de cidadãos.
“O uso de satélites para monitoraroterritório, auxiliarna previsão do tempo e prevenir e mitigar danos causados por desastresnaturaiséimprescindívelpara que ações venham a ser tomadas no tempo devido. Da mesma
forma, políticas públicas como
as de defesa, segurança hídrica e
alimentar e de comunicações de
governo, por exemplo, dependem igualmente desses equipamentos”, escreveu Dilma.

