
A distribuidora brasileira
ProAir inicia neste mês a distri-
buição no país de postes autôno-
mos (que geram sua própria
energia), 100% “ecológicos”,
que utilizam energia fotovoltai-
ca e eólica, indicados para ilumi-
nar rodovias, grandes áreas ru-
rais e cidades.

Os postes de 7,5 metros sem
fio, também são mais econômi-
cos, eliminam a conta de luz e
possuem luminárias de 30 W, 50

W e 80 W, equivalentes a lumi-
nárias convencionais de 220 W,
400 W e 650 W.

Sol e vento
Com tecnologia híbrida, duran-
te o dia, o poste capta a luz so-
lar por meio de uma placa foto-
voltaica, com capacidade de
85 W, 140 W ou 235 W, armaze-
nando a energia em uma bate-
ria que fornece energia para as
lâmpadas de LED (Light Emmi-
ting Diode — Diodo Emissor de
Luz) durante à noite. Já, o ven-
to é captado de qualquer dire-
ção, durante 24 horas, por

meio de uma turbina eólica ci-
líndrica de 80 cm e diâmetro
de 40 cm de altura, com 16 ale-
tas verticais. A bateria armaze-
na a energia gerada pelos dois
tipos de geradores, eólico e so-
lar, e sua capacidade depende
da aplicação.

De acordo com Paulo Lira, di-
retor da ProAir, o objetivo des-
ta solução consiste em dimi-
nuir o custo do poste pelo uso
de uma placa fotovoltaica de
menor tamanho e, portanto,
mais barata, complementando
a geração de energia com o sis-
tema eólico. ■ C.R.C

Os carros ecológicos que usam
combustíveis alternativos contri-
buiriam para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa com des-
locamentos diários nos Estados
Unidos em 80% até 2050, segun-
do um estudo científico.

Isto diminuiria em mais de
10% a contaminação total que
os Estados Unidos provocam na
atmosfera, sendo os carros parti-
culares e os pequenos cami-
nhões são responsáveis por 17%
das emissões nacionais de gases
de efeito estufa, diz o estudo.

Embora estes veículos “ver-
des” custem milhares de dólares
a mais do que os convencionais,
um fato que poderia desestimu-
lar muitos consumidores, os be-
nefícios de longo prazo são maio-
res que os custos iniciais, desta-
ca o relatório da Academia Nacio-
nal de Ciências dos Estados Uni-
dos (NAS, na sigla em inglês).

O estudo prevê futuros auto-
móveis e pequenos caminhões
capazes de circular 42,5 quilô-
metros com um litro de combus-
tível. Veículos com tecnologias
mais eficientes - mais leves,
com design mais aerodinâmico
- poderiam se combinar com
fontes de energia alternativas,
como biocombustíveis, eletrici-
dade ou hidrogênio, reduzindo
o uso do petróleo em 80% até
2050, ressaltou o informe.

Não há uma única solução
prevista, mas entre os combustí-
veis incluídos estão o etanol e o
biodiesel, que já são produzidos
em quantidades comerciais. O
gás natural foi descartado pois
suas emissões de gases de efeito

estufa são altas demais.
O estudo também destacou

“um potencial muito maior”
nos combustíveis produzidos a
partir de resíduos de madeira,
palha de trigo e milho, conheci-
dos como combustíveis de bio-
massa lignocelulósica.

“Este combustível é projeta-
do para ser um substituto direto
da gasolina e poderia levar a
grandes reduções no uso do pe-
tróleo e nas emissões de gases
de efeito estufa”, afirmou.

O estudo examinou os veícu-
los elétricos híbridos, os veícu-
los elétricos “de tomada” e os
veículos elétricos a bateria que
já estão no mercado, como o
Toyota Prius e o Chevrolet Volt,
assim como os veículos elétri-
cos a pilha de hidrogênio, como
o Mercedes F-Cell, cujo lança-
mento está previsto para 2014.

Segundo a pesquisa da NAS,
durante pelo menos uma déca-
da os preços dos veículos per-
manecerão altos, embora o
combustível para fazê-los fun-
cionar seja mais barato e mais
ecológico.

Ainda assim, o estudo diz que
os benefícios para a sociedade
em termos de economia de ener-
gia, melhores veículos, redução
de consumo de petróleo e baixa
das emissões de gases de efeito
estufa seriam “muito maiores
do que os custos projetados”.

As metas estabelecidas serão
“difíceis mas não impossíveis
de cumprir”, desde quando se
orientem por fortes políticas na-
cionais, diz que o estudo patroci-
nado pelo Departamento de Efi-
ciência e Energias Renováveis
do Departamento de Energia
dos Estados Unido. ■ AFP

Postes ecológicos autônomos
ProAir inicia neste mês a
distribuição no país de postes
que geram sua própria energia

Melhorar o acesso à água potável e, consequentemente, a
qualidade de vida de milhares de pessoas que ainda mor-
rem por doenças de veiculação hídrica é um desafio a ser
vencido por governos do mundo inteiro. Às vésperas do
Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Brasil
não tem muitos motivos para se orgulhar.

Na Rio+20 houve reconhecimento de que a água está no
centro do desenvolvimento sustentável, sendo critica e im-
portante também as questões de saneamento nas três di-
mensões do desenvolvimento sustentável — econômica,
social e ambiental. Duas iniciativas recentes revelam a im-
portância da cooperação quando se trata de garantir o abas-
tecimento de água tratada, qualquer que seja a situação.

A Unicef, braço da ONU para a infância, montou na Síria
uma operação em larga escala de distribuição para mais de 10
milhões de pessoas — quase metade da população — tonela-
das de hipoclorito de sódio, solução com porcentual de cloro
ativo na faixa de 2,0% a 2,5%, para tratamento da água. Por
causa da guerra civil, os estoques de cloro estão em níveis
considerados críticos, tornando o acesso à água de qualidade
um desafio em muitas regiões do país. Com essa estratégia de
fornecimento de cloro, a ONU pretende evitar doenças como
diarreia e cólera, enfermidades transmitidas por via hídrica.

Em São Paulo, no litoral norte, o governo do Estado e a
Sabesp, distribuíram, em fevereiro, hipoclorito de sódio pa-
ra a população de São Sebastião desinfetar áreas e objetos

atingidos pelas enchen-
tes, uma forma de evitar
doenças e o agravamento
de casos da dengue.

Os dois exemplos acima
mostram que mesmo em
situações limites é possí-
vel garantir a qualidade da
água que chega às tornei-
ras e atuar de forma pre-
ventiva para evitar a proli-
feração de doenças. Em
condições normais, o desa-
fio é promover a coopera-
ção para levar água trata-
da a 100% da população,
evitando a morte de milha-
res de pessoas por doen-

ças que já deveriam ter sido banidas das estatísticas de saú-
de. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a ca-
da dia 3.900 crianças morrem devido à água suja ou falta
de higiene. Ainda de acordo com a OMS, 88% das mortes
por diarreia são devidas ao saneamento inadequado.

Dono de 12% de toda a água doce do mundo, o Brasil
apresenta dados alarmantes que expõem a precariedade
do saneamento e do abastecimento. Apenas 20 dos cem
municípios analisados por um estudo do Instituto Trata
Brasil oferecem água tratada para toda a população. O
mesmo estudo, que foi divulgado este ano, informa ainda
que o investimento em saneamento ainda é pequeno —
corresponde a apenas 0,22% do PIB, quase um terço do
que seria necessário, 0,63%.

As pesquisas expõem claramente que o saneamento é
um dos gargalos a ser superado. A universalização do aces-
so ao abastecimento de água potável e saneamento e ma-
nejo de recursos hídricos é uma das metas previstas na
Agenda 21, documento gerado durante a Rio 92.

Até 2020, estabelece o documento, toda a população do
país deve ter acesso à água e à rede de esgoto. Esse compro-
misso foi ratificado na Rio+20. Contudo, passadas duas déca-
das, o Brasil ainda está longe de atingir a meta da Agenda 21.

É importante, portanto, que o Dia Mundial da Água não
seja somente mais uma data comemorativa, mas uma
oportunidade para identificar os problemas e propor solu-
ções, num esforço conjunto para reverter o quadro em
que o país ainda se encontra em termos de saneamento
básico e manejo sustentável dos recursos hídricos. Vonta-
de e interesse em cooperar e meios para melhorar o sanea-
mento não faltam. Falta mais ação. ■

Carros “verdes” na luta
contra gases do efeito estufa
Veículos particulares e
caminhões são responsáveis
por 17% das emissões de gases
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Água tratada, um
gargalo a ser vencido
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É importante que
o Dia Mundial
da Água não
seja somente
mais uma data
comemorativa, mas
uma oportunidade
para identificar
os problemas e
propor soluções
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.




