
Compartilhar ações de sustenta-
bilidade com os amigos nas re-
des sociais passa a ser realidade
a partir da próxima segunda-fei-
ra, com o lançamento do portal
Click Sustentabilidade. A ideali-
zadora do projeto, Paula Zomig-
nani, conta que após trabalhar
por mais de seis anos na área de
marketing de empresasmultina-
cionais e lidar comoacompanha-
mento das redes decidiu em2011
abrirmão da carreira para se de-
dicar ao projeto do site, que, se-
gundo ela, visa facilitar a intera-
çãodo internauta comações efe-
tivas de sustentabilidade.
Paula conta que a missão do

portal é disponibilizar produtos
ecológicos, que serão entregues
gratuitamente aos usuários que
conquistarem para o item esco-
lhido a quantidade de clicks re-
quisitados. “Paraparticipar é pre-
ciso que o interessado faça um
cadastro no site e escolha um
projeto ou produto e o divulgue
em suas redes sociais, reunindo
votos de amigos”, explica, lem-
brando que é permitido a cada
participante apenas um click
pordia. “Ametanãoégerar com-
petição entre os internautas,
mas sim cooperação”, completa.
Apesar de a liberação de aces-

so aos produtos só acontecer na
segunda-feira, os interessados
já podem conhecer o portal dis-
ponível no endereço www.cli-
cksustentabilidade.com.br.
Ainda de acordo com a funda-

dora do portal, o objetivo do Cli-
ck Sustentabilidade é levar ini-

ciativas sustentáveis às casas
das pessoas, estimulando a soli-
dariedade e a responsabilidade
social. “A iniciativa é benéfica
tanto para os investidores, quan-
to para os usuários”, destaca.
A proposta, segundo Paula, é

proporcionar o diálogo entre os
três pilares da sustentabilidade:
econômico, social e ambiental,
num processo em que todos
saem ganhando.

Ela explica que o setor econô-
mico fornece o capital e recebe
visibilidade, atrelando suamar-
ca a uma iniciativa socioambien-
talmente responsável; a socieda-
de é beneficiada com o acesso a
produtos e projetos diferencia-
dos, que estimulam a responsa-
bilidade social e a ampliação da
consciência; e o setor ambiental
ganha com a contribuição dos
cidadãos e com a redução de im-

pacto ambiental, gerada pelos
os produtos ecológicos disponi-
bilizados no portal.
Comameta de clicks alcança-

da, o acesso a novos produtos
não fica suspenso aos usuários
do site. Mas para que o contato
seja mantido, é preciso que se-
jam postados fotos ou vídeos do
produto ou projeto conquista-
do. “As postagens precisam
mostrar como o objeto foi utili-

zado pelo ganhador. É um meio
encontrado para provar a con-
clusão do projeto. Isso habilita-
rá o usuário a se inscrever em
um novo”, detalha.

Parceria
Quanto ao investidor que tiver
interesse em participar do por-
tal, disponibilizando produtos
e até mesmo projetos, Paula re-
vela que a quantidade ações a
ser financiada por eles é ilimi-
tada. “Participar do Click Sus-
tentabilidade é um meio de ter
a marca divulgada em um de-
terminado número de acessos,
variando de acordo com o in-
vestimento”, explica.
Atualmente são oferecidos

projetos pré-montados como
hortas verticais, composteiras
domésticas, livros educativos,
fraldas ecológicas entre ou-
tros, conta Paula.
Como objetivo de tornar o si-

te em uma ferramenta em cons-
tante evolução, em breve, os
usuários poderão inserir seus
próprios projetos de acordo
com suas necessidades. “Por
exemplo, a proposta de estrutu-
rar uma horta comunitária em
uma escola situada em área vul-
nerável socialmente, ou ummo-
delo de implementação de um
sistema de reúso de água em re-
sidências”, explica.
Quanto à viabilidade dos

projetos, ela será analisada pe-
la equipe do Click Sustentabili-
dade, que definirá a quantida-
de de clicks necessários para
que o projeto se concretize, e
será financiada por patrocina-
dores, finaliza. ■

Utilizar adubos sem critérios
no reflorestamento de espécies
nativas muitas vezes leva a um
efeito não tão positivo. Essa
percepção tida por muitos cien-
tistas ligados à área fez com
que o tema em questão fosse es-
tudado a fundo.
Durante cinco anos, três pes-

quisadores, Maria Claudia Sor-
reano, Ricardo Ribeiro Rodri-
gues e Antonio Enedi Boaretto,
soba supervisão doprofessorEu-
rípedes Malavolta (in memo-
riam)— todos ligados àUniversi-

dade de São Paulo — levantaram
informações sobre quais são os
minerais essenciais às plantasna-
tivas da Mata Atlântica e o que
acontece comelas quandohá ca-
rência desses elementos.
A investigação levou esse

grupo a criar o Guia de Nutri-
ção para espécies florestais nati-
vas, o qual já se encontra dispo-
nível no mercado editorial, le-
vando o selo da editora Oficina
de Textos. Além disso, o guia
conta com o patrocínio do Pro-
grama Mata Viva, uma iniciati-
va da Basf com implementação
da Fundação Espaço ECO
(FEE), que já utiliza grande par-
te das metodologias apresenta-
das nessa obra.

“A necessidade da formula-
ção desse guia se deu por conta
de muitos especialistas afirma-
rem que espécies nativas não
respondiam a adubação de nu-
trientes para se reproduzirem”,
explica o professor da Esalq/
Usp, Ricardo Ribeiro Rodrigues.
Segundo ele, essa constata-

ção era real por não serem utili-
zados critérios na utilização do
adubo. “Agora com esse guia é
possível saber emque estágio es-
tá a muda e o que deve ser feito
com ela”, complementa.
Ainda segundo o especialis-

ta, o uso do guia leva a uma re-
dução de custos para manter a
planta. Além disso, Rodrigues
observa que com o surgimen-

to do novo Código Florestal é
preciso que haja critérios na
execução de atividades liga-
das à esse fim.
“Viveiros de São Paulo, Bahia

e Espírito Santo são alguns que
já utilizam o guia”, exemplifica.
De acordo comFernando Fei-

toza, gerente de educação para
a sustentabilidade da FEE, a res-
tauração da vegetação nativa é
uma ciência que vem evoluindo
ao longo do tempo e que agora
começa a ganhar consistência.
“Muitos grupos envolvidos

com essa prática não consegui-
ram acompanhar a evolução
desse segmento e a por isso o
guia passa ser utilizado como
bússola”, destaca. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




