
ssim como as grandes 
corporações estão empe
nhadas em desenvolver 
projetos e tecnologias 
para reduzir as emissões 

de gases e o consumo de bens na
turais, players menores também têm 
participado para inovar e criar formas 
sustentáveis de gerar energia limpa. 
Estudiosos do assunto também dão sua 
colaboração. É o que propôs tempos 
atrás José Carlos Armelin, engenheiro 
elétrico e professor de mecatrônica 
- setor que mistura tecnologias de 
mecânica, eletrônica e tecnologia 
da informação - no município de 
Santa Bárbara d'Oeste, interior de São 
Paulo, o qual recebeu uma missão da 
universidade em que leciona: abordar 
temas referentes ao meio ambiente em 
sala de aula. Armelin resolveu então 
unir suas paixões: bicicleta, música 
e mecatrônica. Assim, projetou uma 
bicicleta que gera eletricidade a partir 
das pedaladas. "A energia dava para 
fazer um CD player funcionar", re
corda o engenheiro. "Minha intenção 

era mostrar, ao vivo, todo o sistema de 
geração de energia para os alunos." 
Em 2007, ele resolveu tirar a bike 
da sala e mostrar seu projeto ao pú
blico em geral - e com um toque de 
diversão. Surgiu o grupo de música 
C0 2 Zero, inspirado no protocolo de 
Kyoto, de 1997. Após mudanças na 
formação original, desde março de 
2010 a banda resolveu ampliar o nú
mero de aparições. Foram realizadas 
110 apresentações em escolas, uni
versidades, praças públicas, empre
sas e teatros. "A bicicleta é uma das 
soluções de transporte mais rápidas 
e viáveis e a utilizamos para gerar 
a eletricidade em nossos shows, na 
esperança de que o público perceba 
que a melhoria ambiental passa pela 
colaboração de todos", conta Regi
naldo Pinto de Oliveira, vocalista 
da banda. 
As seis bicicletas disponíveis são 
pilotadas ao menos por cinco mi 
nutos por aqueles que acompanham 
o espetáculo. Juntas elas geram 800 
watts de eletricidade, suficientes para 
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manter todos os equipamentos mu
sicais do grupo funcionando, além 
da iluminação, para um público de 
3 mil pessoas. "Durante o show, ar
mazenamos parte da energia em 
uma bateria de chumbo ácido, cuja 
função é evitar blecaute em caso de 
todos os ciclistas pararem de pedalar 
ao mesmo tempo", diz Oliveira, que 
busca a interação da banda com 
o público cantando letras sobre a 
importância de reaproveitar, reciclar 
e repensar. 
Os tênis utilizados nas pedaladas 
também podem gerar novas formas 
de energia - e quem pensa assim é 
uma empresa de grande porte. O 
projeto Pegada Sustentável, da Adi
das, é um programa voluntário de 
logística reversa para minimizar os 
impactos ambientais causados pelo 
descarte inadequado dos calçados 
esportivos nas sete lojas e 11 outlets 
da empresa na Grande São Paulo. 
"Com a iniciativa, queremos impor 
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uma destinação correta ao fim do 
ciclo de vida desses objetos", afirma 
Fernando Basualdo, diretor-geral da 
Adidas Brasil. "E não vamos parar 
por aí. Estamos desenvolvendo um 
programa mais abrangente visando 
a Copa de 2014." Após a entrega 
do calçado, de qualquer marca, os 
produtos são encaminhados para 
a descaracterização. Os resíduos 
tornam-se então combustível para 
alimentar fornos de cimento. 
Se a ideia é gerar energia em bene
fício próprio, o nPower PEG (Perso
nal Energy Generator) cumpre seu 
papel. O carregador de bateria para 
eletrônicos portáteis, desenvolvi
do nos Estados Unidos, funciona 
por movimento. Mantido em uma 
mochila, pasta ou bolsa, ele capta 
energia cinética durante caminhadas 
ou corridas. Cerca de dez minutos de 
caminhada fornece carga suficiente 
para um minuto de conversa em um 
iPhone 2G. Vendido por cerca de 
160 dólares nos Estados Unidos, foi 
desenvolvido para ser compatível 
com 3 mil modelos de dispositivos 
móveis, como MP3, GPS, câmeras 
e celulares. 
Se o nPower PEG precisa das cami
nhadas e corridas, a EcoPista necessita 
da animação e da dança para gerar 
energia. Implantada pela primeira 
vez no Club Watt, em Roterdã, na 
Holanda, em setembro de 2008, a 
estrutura conta com placas que, ao 
ser pressionadas, produzem corrente 
elétrica. Após a captação, a energia 
ilumina o local. A inovação vem se 
alastrando pelo mundo. Inúmeras 
casas noturnas instalaram as placas 
- como em Dubai, Londres e Nova 
York. O serviço chegou até ao Rock'n 
Rio 2011: a Philips o instalou na pista 
do seu estande. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 84-87, 2012. 
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