
Até a Copa do Mundo de 2014,
25 milhões de litros de óleo de
cozinha usados devem ser reci-
clados e transformados em bio-
diesel por meio do Bioplanet.
Lançado no começo da semana
no Rio de Janeiro, o Bioplanet é
um dos 96 projetos de promo-

ção do Brasil na Copa apoiados
pelo governo federal.

Como cada litro do óleo de
cozinha gera um litro de biodie-
sel, a intenção é produzir, nos
15 meses que faltam para o iní-
cio do Mundial, 25 milhões de
litros de biodiesel.

Segundo o coordenador do
Bioplanet, Vinícius Puhl, o com-
bustível que será produzido em
40 cidades, sendo 12 cidades-
sede da Copa, já começará a ser

comercializado. Mas há a inten-
ção também de usar o combus-
tível produzido pelo projeto
nos ônibus que transportarão
as delegações das 32 seleções
nacionais.

O projeto espera coletar o óleo
com a ajuda de 3 milhões de estu-
dantes de todo o Brasil, que ga-
nharão brindes de suas escolas,
de acordo com o volume de óleo
arrecadado, e de catadores de ma-
terial reciclável. ■ ABr

Sob a premissa de que o enge-
nho humano não tem limites, a
Fundação Bill & Melinda Gates
premia com até um milhão de
dólares os melhores protótipos
de sanitário capazes de evitar
que o esgoto saia das casas sem
tratamento, contaminando o
meio ambiente e ameaçando a
saúde da população.

“A proposta do desafio ‘Rein-
vent the Toilet’ é premiar a me-
lhor ideia de um sanitário que
torne os dejetos seguros para evi-
tar que os patógenos (microorga-
nismos causadores de doenças)
saiam das casas e entrem em
contato com as pessoas; (deve
ser) um sanitário acessível, fácil
de usar e que possa ser compra-
do nas lojas”, explica o encarre-
gado sênior do programa de
Água, Saneamento e Higiene da
Fundação Bill & Melinda Gates,
o marfinense Doulaye Kone.

Para se candidatar ao prêmio,
o projeto precisa atender a cer-
tos critérios, como evitar odo-
res e insetos, custar até US$
0,05 ao dia por usuário, evitar a
contaminação do meio ambien-
te e permitir a recuperação de
componentes que possam gerar
renda, como gás e adubo para
produzir fertilizantes.

O desafio “Reinvent the Toi-
let” distribuiu quatro prêmios
no ano passado. O projeto ven-
cedor foi do Instituto de Tecno-
logia da Califórnia (Caltech, Es-
tados Unidos), que obteve o prê-
mio máximo de 2012 - US$ 100
mil - por desenvolver um sani-
tário alimentado com energia
solar e é capaz de produzir hi-
drogênio e eletricidade.

Mas a Fundação continua pro-
curando novos projetos e este

ano oferece recompensa de até
US$ 1 milhão para o ganhador.

Calcula-se que um bilhão de
pessoas vivam em condições sa-
nitárias inadequadas que cau-
sam doenças responsáveis pela
morte de 1,5 milhão de crianças
a cada ano. “Muitas destas doen-
ças são evitáveis, mas se tor-
nam endêmicas em regiões den-
samente povoadas, em áreas de
favela e em países pobres sim-
plesmente porque a infraestru-
tura sanitária não dispõe de tec-
nologia eficiente para proteger
a saúde das pessoas”, diz Kone.

Os sistemas tradicionais de co-
leta e tratamento de esgoto são
muito caros porque precisam de
grande quantidade de água, rede
de coleta e energia para alimen-
tar as estações de tratamento.

E as alternativas existentes,
como as fossas sépticas, não con-
seguem evitar muitas vezes a
contaminação ambiental, argu-
menta. “A forma diferente de re-
solver o problema é considerar

que a solução não está necessa-
riamente ligada a um sistema de
dutos coletores. É possível ter
um sanitário com um sistema
adequado de tratamento domés-
tico, que permita resolver o pro-
blema localmente”, destaca.

Na busca por incentivar estas
soluções inovadoras, a Funda-
ção destinou aproximadamente
US$ 380 milhões a projetos vin-
culados a seu programa de sa-
neamento nos últimos cinco
anos. Atualmente, 65 são finan-
ciados em vários países, alguns
latino-americanos, como Bra-
sil, Peru e México.

No Brasil, onde segundo da-
dos oficiais cerca de 40% das re-
sidências ainda não estão liga-
das a rede de coleta e tratamen-
to de esgoto, a instituição finan-
cia o projeto de uma latrina de
biodecompósito, material que
decompõe o material orgânico,
desenvolvido pela Universida-
de Federal de Minas Gerais
(UFMG). ■ AFP

Biodiesel com óleo de cozinha

O total de investimentos engajados na sustentabilida-
de e nas práticas de gestão responsáveis, conhecidos
por SRI — Sustainable and responsible investing,
cresceu mundialmente nos últimos anos. Nos EUA,
totalizaram em 2011 quase US$ 4 trilhões, 11,3% do
total de ativos lá geridos, conforme a Thomson Reu-
ters. Entre 1995 e 2012, conforme essa fonte, o cresci-
mento de recursos nessas estratégias superou em
110% o das demais modalidades, mostrando uma ten-
dência de incorporação dessa temática.

Na Europa, mercado onde esse debate está mais
consolidado, esses investimentos alcançaram € 6,8
trilhões em 2011 ou 50% dos recursos geridos nessa
região, segundo a European Fund and Asset Manage-
ment Association. Os números chamam a atenção e
levantam a questão do que motiva essa procura.

Os defensores das práticas sustentáveis argumen-
tam que as companhias com essa preocupação ten-
dem a apresentar, no longo prazo, retornos financei-
ros superiores, com o bônus de um impacto social
e/ou ambiental positivo. Assim, os benefícios trazi-
dos pela sustentabilidade impactariam os investido-
res e acionistas dessas companhias e também forne-
cedores, comunidade e sociedade.

O case é relativa-
mente novo e, por is-
so, não em todos os
mercados se observa
esse retorno financei-
ro superior, que se-
ria um importante
motivador para mais
companhias incorpo-
rarem essas práticas.
Mas até o momento
os dados disponíveis
tampouco revelam
uma rentabilidade
significativamente
inferior.

Essa informação,
por si só, já é positi-
va, visto que muitas
empresas menciona-
vam preocupações
com impactos nos

custos mediante a adoção dessas práticas.
Outras vertentes, além do resultado, também mo-

tivariam a implementação de políticas voltadas à sus-
tentabilidade. A eventual escassez de recursos natu-
rais, por exemplo, poderia impor um aumento de cus-
tos de produção, impactando o lucro das empresas,
além de colocar em cheque a sustentabilidade de de-
terminados modelos produtivos.

A pressão de órgãos reguladores, consumidores ou
fornecedores são outras que poderiam ser somadas a
essa lista. Recentemente, alguns pesquisadores apre-
sentaram evidências de outros impactos, sendo eles
o maior engajamento dos funcionários à companhia
e ambientes mais favoráveis à inovação nas empre-
sas com maior foco na sustentabilidade.

A despeito desse debate acadêmico, observamos
no Brasil que o Índice de Sustentabilidade Empresa-
rial, que seleciona empresas comprometidas com
práticas socialmente responsáveis, vem mostrando
resultados diferenciados em relação aos demais índi-
ces amplos nos últimos anos.

Apesar disso, existem poucos investimentos atrela-
dos a esse índice, sendo o ISUS11 — um dos ETFs It
Now oferecidos pelo Itaú — um deles. Certamente, à
medida que os investidores ponderarem as importan-
tes questões brevemente destacadas nesse artigo e os
resultados de longo prazo, o volume de recursos atre-
lados a esse benchmark aumentará. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 fev. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 33.




