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faça diferente
Livro 1

O Secovi-SP (Sindicato da Habitação) 
lança no dia 30 de abril, o livro 

“Tornando nosso ambiente construído 
mais sustentável - Custos, Benefícios e 
Estratégias”, de Greg Kats, uma das 
maiores autoridades em tecnologia de 
energia limpa da atualidade. Ele analisou 
mais de 170 edifícios sustentáveis 
(residenciais, comerciais, escolas e até 
igrejas) localizados nos Estados Unidos, 
que adotaram práticas sustentáveis e os 
resultados trazidos, como economia de 
água, energia, manutenção e operação. 
Além disso, o livro mostra os impactos na 
produtividade e na qualidade de vida dos 
seus ocupantes, o que se reflete, de forma 
indireta, na comunidade do entorno.

Livro 2

O livro também 
desmistifica a ideia 

de que os edifícios 
sustentáveis custam, em 
média, 17% a mais do que 
os convencionais (pesquisa 
do World Business Council 
for Sustainable 
Development, de 2007). Os 
170 edifícios estudados 
para a obra custaram, em 
média, 2% mais do que os 
convencionais. A versão 
digital em português da 
obra estará disponível para 
download gratuito no portal 
www.secovi.com.br

Costa

O ministério do Meio Ambiente lançou o Projeto de 
Proteção e Limpeza da Costa, um sistema com fichas 
estratégicas padronizadas sobre o litoral brasileiro, 
cujas informações são extremamente relevantes para 
o Plano Nacional de Contingência (PNC). A iniciativa é 
parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 
assinado entre o Ibama e o IBP (Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis) no ano passado. O 
projeto mapeou todo o litoral brasileiro - de Santa 
Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, ao Oiapoque, 
no Amapá - e criou um banco de dados 
georreferenciados para aprimorar o processo de 
avaliação de impactos ambientais relacionados às 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás 
no país. Ao todo, 2.101 localidades em 19 estados 
foram catalogadas. O Brasil tem uma costa de mais de 
7.000 km (4.300 milhas).
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transporte sustentável pode até ser um 
sonho ainda distante. Mas o desejo de 
garantir menos poluição no meio ambiente 
ganha cada vez mais importância para a 
Scania. A fabricante sueca de caminhões e 
ônibus realizou na última semana a 
primeira edição do Scania Transport 
Conference no Brasil. O seminário, que a 
marca realiza na Europa desde 2011, 
reuniu no Rio de Janeiro representantes 
dos setores público e privado, além de 
autoridades acadêmicas para debaterem as 
melhores formas de diminuir a emissão de 
poluentes no transporte de cargas e 
passageiros. E sugere uma meta de 
redução de 50% nos índices de CO2 
oriundos de ônibus e caminhões até 2020.

A introdução gradativa de alternativas 
para os combustíveis convencionais é 
apontada como uma das saídas. Como a 
substituição de motores a diesel por outros 
movidos a etanol, biogás ou biodiesel, por 
exemplo. “Etanol e biogás emitem 70% 
menos CO2, enquanto o biodiesel reduz 

essa emissão em 35%”, explica Per Olov 
Svedlund, presidente da Scania Latin 
America. Uma outra medida, porém, é 
capaz de trazer uma diminuição menor, 
mas bem mais barata e que não depende 
de avanços tecnológicos, políticas 
públicas ou mudanças na legislação que a 
favoreçam. Com um simples treinamento 
eficiente nos motoristas, a quantidade de 
CO2 lançada no planeta nas estradas pode 
cair mais de 10%. “É um valor muito alto. 
Em alguns anos, o desenvolvimento 
técnico do veículo reduziu as emissões em 
0,5%. Só instruindo os condutores, 
podemos atingir bem mais que isso”, 
acredita Svedlund. 

Outro ponto defendido no seminário 
promovido pela Scania foi a importância 
de se investir em pesquisas dentro do 
próprio Brasil para entender e desenvolver 
novas tecnologias que ajudem a diminuir 
as emissões de poluentes. A fabricante 
sueca assinou, em maio de 2013, um 
convênio com duração de quatro anos com 
a Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo. O projeto promove a instalação 
de um laboratório no Parque Tecnológico 

de Sorocaba, em São Paulo, para 
desenvolvimento de estudos sobre o 
comportamento do fluxo de ar na câmara 
de combustão do motor. Isso pode trazer 
resultados que beneficiam tanto a 
indústria automotiva quanto o ambiente. 
“Esse é um trabalho que envolve 
professores, alunos e funcionários da 
empresa, que sairão com um certificado de 
mestrado da USP nas pesquisas em cima 
desse projeto”, ressalta Marcelo Massarini, 
professor do Centro de Engenharia 
Automotiva da Poli-USP e coordenador do 
projeto. 

Um planejamento logístico eficaz para 
o transporte no Brasil é outro fator que 
contribuiria para a diminuição da poluição 
causada por ônibus e caminhões. Para o 
transporte de carga, o uso de caminhões 
com carretas bitrens já se caracteriza como 
uma possibilidade não só de redução de 
emissão de poluentes, mas também de 
custos. A transportadora Cargolift, em 
parceria com a Scania, adquiriu sete 
caminhões da marca para bitrens de 30 
metros, com capacidade de carga de 57 
toneladas. Com isso, diminui-se o 

combustível gasto, o desgaste dos 
componentes e ainda aproveita-se de 
forma mais eficiente a frota. Já na questão 
da mobilidade urbana, a Scania 
apresentou neste último mês um ônibus 
de 15 metros com motor movido a gás 
natural Euro 6, para ser testado para o 
Sistema Integrado de Transporte Público 
da Colômbia.

Para mostrar que é possível alcançar a 
redução de 50% nas emissões de CO2 até 
2020, Per Olov Svedlund apresentou o 
case da Scania Transport Lab, 
transportadora interna da própria Scania. 
São 50 caminhões de carga que foram 
analisados entre 2008 e 2012. E segundo o 
presidente da Scania Latin America, com a 
limitação da velocidade destes veículos a 
80 km/h, o treinamento dos motoristas, um 
sistema logístico eficiente, manutenção 
dos veículos e o uso de biocombustíveis, 
os índices de emissões baixaram 50% em 
apenas quatro anos. “É possível fazer. Essa 
é a prova, porque nós fizemos. E acho que 
o importante agora é descobrirmos a 
melhor forma de realizarmos isso no 
Brasil”, frisa o executivo.

O
Scania apresenta estratégias para tentar reduzir em 50% as emissões de CO2 no transporte de cargas e passageiros
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