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EU&E ST I LO

O relógio Seiko 
Astron com GPS 

Solar é conectado a 
4 satélites diferentes 
e possui uma bateria 

que funciona com 
qualquer emissor de 
luz. Preço: a partir 

de US$ 2.645 

O Samsung NC215 
oferece opção de 

recarga por energia 
solar e permite uma 

hora de uso para 
cada duas horas de 
exposição à luz do 

sol. Preço: R$ 1.099

Esta luminária em forma de 
pote vendida pela Greenvana 

capta a energia solar e a 
armazena em uma
 bateria interna. 

Preço: 79,90 

Este carregador 
portátil se abre em

três placas que 
captam a luz solar

para abastecer
seus gadgets. 

Preço: R$ 179,80, 
na Greenvana

Basta colocar água neste 
relógio da Bedol para que seus 

eletrodos transformem os 
íons da água em energia.

 Preço: R$ 99,90, 
na Greenvana

O Visible Green para iPad sinaliza o 
carregamento via LEDs e interrompe 

o fluxo de energia quando a carga 
está completa. Preço: R$ 109 

na Zeppelin Store

O televisor OLED 
da LG ajusta 

automaticamente o 
brilho da tela, de 
acordo com a luz 

ambiente. Reduz o 
consumo de energia 
em cerca de 70%. 

Lançamento previsto 
para o segundo 

semestre

Na direção 
do sol

Carga de 
Aventura

Mochileiro 
verde

Netbook 
solar

Sol em 
conserva

Carregador 
multiuso

Hora 
d’água

Cabo 
inteligente

TV sensivel

O Fuse 4W, da Voltaic, pode 
ser acoplado a mochilas, 

bicicletas e barracas para 
carregar eletroeletrônicos. 

Preço: US$ 129

A Voltaic Converter 
Solar Backpack possui 
um painel solar com 4 
Watts de capacidade 

para carregar, 
literalmente, 
seus gadgets.

 Preço US$ 199

O Xperia Mini, da Sony Mobile, é 
produzido com plástico reciclado 
e tinta a base de água. O manual 
eletrônico interno elimina 
o papel. Preço: R$ 699

      Alô 
reciclagem

T EC N Ó P O L IS

Fã de eletrônicos também pode ser ‘ve rd e ’
Aparelhos que consomem menos energia ou usam material ecológico ganham espaço. Por Daniela Braun e João Luiz Rosa, de São Paulo

Com a preocupação crescente
sobre a necessidade de preservar
o ambiente, era natural que as
empresas de alta tecnologia –
que despejam novos produtos
no mercado em ciclos curtíssi-
mos de tempo – adotassem me-
didas favoráveis ao ambiente.
Mas não precisa se preocupar.
Não passa pela cabeça de ne-
nhum engenheiro criar um com-
putador feito com casca de coco,
ou uma capa de iPad confeccio-
nada em folha de bananeira.

Os fabricantes de eletrônicos
estão encontrando maneiras efi-
cientes de preservar o ambiente
sem prejudicar fatores caros a
qualquer fã de tecnologia, como
o design do produto, o emprego
de novos materiais e, claro, o de-
sempenho da máquina.

Boa parte disso está sendo ob-
tida com ganhos em uma parte
invisível, mas fundamental ao es-
forço ecológico: a conservação
de energia. A Intel, maior fabri-
cante de chips do mundo, tem in-

vestido fortemente para criar
processadores que produzem
menos calor e por isso requerem
menor capacidade de refrigera-
ção, o que reduz o consumo de
energia. E esse é só um exemplo.

Fontes de energia baratas, co-
mo a solar, ganharam a atenção
dos desenhistas industriais. As
primeiras tentativas, feitas anos
atrás, foram desajeitadas: equi-
pamentos que cabiam no bolso
requeriam o uso de baterias com
o triplo de seu tamanho. Mas o

esforço avançou e hoje dá para
encontrar produtos — de lumi-
nárias a mochilas — que usam
painéis solares de uma maneira
funcional. Nesta página, você en-
contra uma lista de sugestões de
produtos que ajudam a natureza
e são alimentados até por água.

E há, lógico, a questão do lixo
eletrônico. Às vezes é difícil resis-
tir à vontade de comprar um
smartphone ou tablet novos,
mesmo quando o seu está longe
da aposentadoria. O problema,

além de um eventual rombo no
bolso, é o que fazer do aparelho
usado. Se esse é seu caso, saiba
que mudanças na legislação vão
ajudar a resolver esse dilema. En-
quanto isso, aproveite um servi-
ço de e-lixo que já está disponí-
vel. Está tudo nos textos abaixo.

Se nada disso convencê-lo, aqui
vai uma historinha. O físico ameri-
cano David Carroll, da Carolina do
Norte, tem uma mulher que gosta
fazer longas ligações telefônicas.
Como todo mundo sabe, quanto

mais se fala ao telefone, mais
quente o aparelho fica. Carroll
usou essa observação para criar
um tecido inteligente que usa o ca-
lor produzido para gerar eletrici-
dade. Basta envolver o celular com
o tecido para o aparelho se recarre-
gar com o calor do seu bolso, por
exemplo. Portanto, da próxima vez
que sua mulher — ou marido —
quiserem discutir a relação, dei-
xe-os falar à vontade. Quem sabe
você não tem uma ideia genial en-
quanto ouve os tagarelas?

Novas regras ajudam
a disciplinar mercado
De São Paulo

A oferta de eletrônicos mais
ecológicos não é só marketing.
”O compromisso real de um fa-
bricante com a sustentabilidade
vai da escolha dos fornecedores
à oferta de um produto que te-
nha partes de material recicla-
do, volume de embalagem redu-
zido e menor consumo de ener-
g i a”, observa Fernanda Daltro,
gerente de produção e consumo
sustentáveis do Ministério do
Meio Ambiente.

No Brasil, a indústria vai adap-
tar o Selo Procel – referência no
consumo de energia de eletrodo-
mésticos – aos bens de informáti-
ca. “Estamos à espera da portaria
do Inmetro que estabelece as re-
gras para a medição do consumo
de energia de computadores”,
conta Geraldo Nawa, especialista
em certificação de produtos da
Abinee, que reúne as compa-
nhias do setor. Após a publicação
da portaria, prevista para este
mês, os fabricantes terão de seis a
12 meses para se adaptar.

Em 2014, todos os fabri-
cantes do país terão a ta-
refa de criar sistemas
de logística reversa
para recolher os pro-
dutos usados pelos

consumidores. Até lá, você não
precisa criar um museu de gad-
gets em casa. O serviço e-lixo
maps, por exemplo, ajuda a lo-
calizar os pontos de coleta mais
próximos em todo o país.

O ranking do Greenpeace é
uma importante referência na
escolha de produtos sustentá-
veis. O Guia de Eletrônicos Ver-
des, criado em 2006 pela organi-
zação, lista as melhores e piores
empresas em critérios como eli-
minação de componentes tóxi-
cos, tamanho de embalagens e
reciclagem. Em novembro de
2011, “passamos a adotar o cri-
tério de uso de energia renová-
vel no processo de produção”,
destaca Ricardo Baitelo, coorde-
nador do Greenpeace Brasil.

h t t p : / /www. e - l i xo . o rg /
h t t p : / /www. g re e n p e a c e . o rg / b ra s i l /
pt / N ot i c i a s /Q u e m - s a b e - fa z - m a i s
-limpo/

Como conquistar nota
10 no quesito bateria
De São Paulo

Ao optar por um smartphone,
tablet ou notebook o que o con-
sumidor menos deseja é deixar o
equipamento pendurado na to-
mada. A evolução tecnológica já
deu uma força nesse sentido.

Há 11 anos, “um [chip] Pen-
tium 4 consumia 135 watts. Um
processador de hoje, com capaci-
dade muito maior, consome 17
watts no máximo”, compara An-
tônio Rivera, engenheiro de apli-
cações da Intel.

Por outro lado, dispositivos
com telas maiores e de alta reso-
lução, conectados a todo mo-
mento, vêm exigindo cada vez
mais do quesito bateria. Algu-
mas práticas ajudam a elevar a
autonomia dos aparelhos e a
economizar energia. Seu bolso e
a natureza agradecem.

� Desconecte o carregador:
Carregadores de bateria pluga-
dos na tomada continuam con-

sumindo energia mesmo quan-
do desconectados do seu apare-
lho ou quando a carga já está
completa.

� Olho na tela: procure man-
ter a tela do smartphone e do no-
tebook nos modos automático
ou econômico. Os monitores de-
vem ser desligados na pausa para
o almoço e no fim do expediente.
O uso de descanso de tela era
apropriado apenas para os mo-
nitores de tubo. Nas telas de LCD,
ele só consome mais energia.

� 3G, Bluetooth e GPS: benefí-
cios da mobilidade como o uso
contínuo de redes móveis e de sis-
temas de localização, além da tro-
ca de dados via Bluetooth também
exigem bastante da bateria. Procu-
re desativar essas funções quando
não estiver em trânsito.

� Aplicativos: deixar muitos
programas abertos ao mesmo
tempo, sem uso, ajuda a consumir
mais energia, tanto de computa-
dores como de smartphones.

� Configurações de energia:
Máquinas com o sistema operacio-
nal Windows oferecem o recurso

"Opções de Energia", no pai-
nel de controle, para au-

mentar a autonomia do
notebook enquanto vo-
cê está em uma reunião,
por exemplo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




