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Inovação: como ideias 
geniais contribuem 

para um futuro 
sustentável

Imagine um tubarão 
deslizando no fundo 
do oceano com sua 
agilidade, fluidez e 
beleza

A aerodinâmica incrí-
vel dessa criatura 
inspirou os nossos 

cientistas no desenvol-
vimento de uma película 
com nervuras que imitam 
a estrutura fina da pele de 
um tubarão. Na prática, o 
resultado dessa inovação é 
a redução de mais de 3.700 
toneladas no consumo de 
querosene em aviões de 
carga por ano. 

Escolhi este caso de su-
cesso recente para come-
çar um breve mergulho no 
mar de ideias disruptivas e 
de pesquisa de cientistas 
de vários lugares do mundo 
que se concretizam em ino-
vações que estão contri-
buindo significantemente 
para a sustentabilidade do 
nosso planeta. 

Este novo revestimen-
to, que foi batizado de 
AeroSHARK, já está sen-
do aplicado na frota de 
aeronaves de carga da 
Lufthansa Cargo, com 
a expectativa inicial de 
redução anual de 11.700 
toneladas nas emissões de 
CO2 da empresa. É um re-
sultado muito importante 
e mais um passo no nosso 
compromisso de contribuir 
na redução da pegada de 
carbono e o seu impacto 
nas mudanças climáticas. 

Esse objetivo também 
é meta direcionadora dos 
investimentos em P&D da 
BASF em todos os conti-
nentes - tanto para con-
tribuir com os resultados 
dos clientes, como para 
ter ganhos econômicos e 
operacionais efetivos na 
nossa própria operação. 
Acelerar o desenvolvi-
mento e implantação de 
novos processos livres de 
CO2 para a produção de 
produtos químicos fazem 
parte de nossa estratégia 
global que visa zerar as 
emissões da companhia 
até 2050.

Além de inovações na 
funcionalidade dos produ-
tos, é possível também re-
duzir a pegada de carbono 
investindo na composição 
química destes produtos 
desde o início de sua cadeia 
de valor, como é o exem-
plo das novas tintas au-
tomotivas certificadas de 
acordo com a abordagem 
de balanço de biomassa, 
ou seja, com substituição 
de matérias-primas de 
origem fóssil por versões 
renováveis. 

Com o uso dessas tintas 
mais sustentáveis, o Grupo 
BMW está conseguindo di-

minuir em cerca de 40% o 
índice de CO2 por camada 
de tinta em suas opera-
ções, uma contribuição 
que será capaz de permitir 
uma redução de 15 mil to-
neladas de emissão de CO2 
nas suas fábricas até 2030.

Além deste exemplo, 
podemos ainda citar vários 
outros na área de tintas 
automotivas como as tintas 
à base de água e outros 
produtos mais eficientes 
que proporcionam um 
consumo menor e a redu-
ção de uso de energia e 
outros insumos nas linhas 
de pinturas automotivas 
de grandes montadoras no 
Brasil e no mundo.

Outro ponto importante 
a ser considerado e tra-
balhado são os processos 
de fabricação. Na gestão 
ecoeficiente da nossa fá-
brica em São Bernardo do 
Campo (SP), por exemplo, 
já reduzimos em 16% o 
consumo de energia elé-
trica por tonelada de pro-
duto e evitamos a emissão 
de 3,29 mil toneladas de 
CO2 na atmosfera por ano, 
mesmo com um aumento 
de produção no mesmo 
período. 

Para se ter uma ideia, isso 
equivale a mais de 60 voltas 
com um caminhão ao redor 
da Terra. Insumos impor-
tantes na produção, como 
gás natural, vapor, nitrogê-
nio, água desmineralizada, 
ar comprimido, também 
tiveram seus consumos 
reduzidos, além do fato de 
que toda a energia elétrica 
utilizada na fábrica ser de 
fonte renovável, eólica.

E nesse propósito amplo 
em busca de sustenta-
bilidade é que a química 
tem sido uma facilitadora, 
fornecendo soluções in-
teligentes que aliam alta 
performance ao baixo 
impacto ambiental, com 
gestão eficiente e racional 
dos recursos naturais. 

Todo esse esforço ga-
rante que a tecnologia 
embarcada naquela cor 
bonita e brilhante, que 
protege o nosso carro das 
intempéries e da ferrugem, 
seja sustentável, respeite o 
meio ambiente desde a sua 
produção até a sua aplica-
ção na linha de pintura das 
montadoras. 

É assim, investindo em 
pesquisa e desenvolvimen-
to, em gestão e consciência 
ambiental que queremos 
garantir um mundo melhor 
para todos nós. E você? 
conhece outras ideias 
incríveis que estão revo-
lucionando os produtos 
em busca de um futuro 
sustentável? 

(*) - É diretor de Tintas Automotivas 
da BASF para a América do Sul.

Marcos Fernandes (*)
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Segundo estudo da Absolar, 
a potência operacional da 
energia solar fotovoltaica ul-

trapassou a das termelétricas de gás 
natural e de biomassa, tornando-se 
a terceira maior fonte na matriz 
elétrica nacional, atrás apenas da 
hídrica e eólica. 

O estudo considerou a análise 
das matrizes separadamente. De 
acordo com mapeamento da enti-
dade, atualmente são 16,4 gigawatts 
(GW) de energia solar instalada em 
grandes usinas e pequenos projetos 
de geração própria. O gás natural 
e a biomassa possuem 16,3 GW 
de potência instalada, cada um. É 
importante frisar que as termelé-
tricas ainda respondem por parcela 
significativa do potencial energético 
nacional, já que o conjunto ter-
melétrico inclui as usinas movidas 
por biomassa, gás natural e outros 
combustíveis, como o carvão.

Para o diretor da Absolar, Car-
los Dornellas, o avanço da matriz 
solar, por meio de grandes usi-
nas e pela geração própria em 
residências, pequenos negócios, 
propriedades rurais e prédios 
públicos, é fundamental para o de-
senvolvimento social, econômico e 
ambiental do Brasil. “A fonte aju-
da a diversificar o suprimento de 
energia elétrica do país, reduzindo 
a pressão sobre os recursos hídri-
cos”, diz Dornellas, que também 
destaca as vantagens econômicas 
ao consumidor.

“As usinas solares de grande 
porte geram eletricidade a preços 
até dez vezes menores do que as 
termelétricas fósseis emergenciais 
ou a energia elétrica importada de 
países vizinhos, duas das principais 
responsáveis pelo aumento tarifário 
sobre os consumidores”, acrescenta 
Dornellas. Desde 2012, a matriz 
fotovoltaica, segundo a Absolar, já 
proporcionou ao Brasil mais de R$ 
86,2 bilhões em novos investimen-
tos, R$ 22,8 bilhões em arrecadação 
de impostos e gerou mais de 479,8 
mil empregos. 

O avanço da matriz solar é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental do Brasil.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL CARDOSO JUNIOR, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 25/03/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Daniel Cardoso e de Rosenei 
Maier Cardoso. O pretendente: MARCELLO RODRIGUES OLIVEIRA, profissão: assis-
tente de departamento pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, 
SP, data-nascimento: 02/04/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Clemar de Souza Oliveira Filho e de Sandra Mara Rodrigues Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, profissão: auxiliar de departamento 
pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
31/05/1995, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cicero Rodrigues 
Neto e de Edileusa Maria Pereira Rodrigues. A pretendente: LAÍS FLINCO BERMUDES, 
profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Gomes Bermudes e de Marcia Amaral Flinco Bermudes.

O pretendente: LUCAS RODRIGO DE SANT'ANNA SANCHEZ, profissão: supervisor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nas-
cimento: 13/04/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de José Luiz Sanchez Jares e de Lizete Tereza de Sant'Anna Sanchez. A pretendente: 
FABIANA GIUSEPIN DO VALLE, profissão: gerente de contas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 24/11/1979, residente e do-
miciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Djalma Barbosa do Valle e de 
Alzira Giusepin do Valle.

O pretendente: VITO CESAR LEAL CIRAULO, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/11/1991, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador Ciraulo e de Bernadete Pontes Leal 
Ciraulo. A pretendente: CAROLINE SANCHES DO NASCIMENTO, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
22/10/1993, residente e domiciliada em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, filha de 
Genival Pinheiro do Nascimento e de Silvia Sanches Machado do Nascimento.

O pretendente: IAGO JOSÉ MATOS MARTINS LYRA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 26/09/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Daniel Carlos Matos 
Lyra e de Silvia Martins de Matos Lyra. A pretendente: JÉSSICA SANTOS DA HORA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, SE, data-nascimento: 
25/10/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Adrião 
Rodrigues da Hora e de Zenaide Alves dos Santos.

O pretendente: DENILSON DA SILVA MARQUES, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Palmares, PE, data-nascimento: 17/05/1987, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Marques Filho e de Antonia 
Maria da Silva. O pretendente: JORDÂNIO COSTA MACHADO, profissão: mensageiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Terezina, PI, data-nascimento: 20/08/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vicente Tudes Machado e 
de Aurinete Alves Costa.

O pretendente: VÍNICIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/01/1988, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Wantuir Silva e de Ivete Aparecida da Silva. A pretendente: 
MONALLISA SILVA SILVANO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 02/02/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Jaimir Silvano e de Dayse Cristina Silva.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARLOS EDUARDO IMBUAVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-158.FLS.299V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e um (28/10/1971), 
residente e domiciliado Rua Juçaral, 466, casa 03, CEP 08246-106, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vitor Imbuava e de Edileuza da Silva 
Imbuava. ROSILENE BARBOSA, estado civil solteira, profissão copeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.020-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (09/10/1974), residente e domiciliada 
Rua Juçaral, 466, casa 03, CEP 08246-106, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Barbosa Neto e de Maria Minervina Barbosa.

EVERTON RIBEIRO ALVES, estado civil divorciado, profissão auxiliar de expedição, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente e domiciliado Rua Ione Pinelli, 92, casa 
02, CEP 08370-545, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcinei Ribeiro Alves 
e de Suely Compaim Alves. KARINA LOPES LEANO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.162 TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/02/1994), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 92, casa 02, cep 08370-545, Vila 
Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir Santos Leano e de Sonia Roseli 
Lopes Leano.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/298.FLS.187 JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (06/09/1996), re-
sidente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 3679, casa 21, CEP: 08240005, Jardim Nor-
ma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Audo Carlos dos Santos e de Guaracineide 
Pereira. MARIANA CORRÊA GEROLAMO, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em Ubatuba, neste Estado (CN:LV.A/082.FLS.279-UBATUBA/SP), Ubatuba, SP 
no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (11/11/1997), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, 3679, casa 21, CEP: 08240005, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Gerolamo e de Rosemeire de Oliveira Corrêa 
Gerolamo.

DILSON LÉCIO PEDROSO LIMA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e setenta 
e um (17/03/1971), residente e domiciliado Rua Adaíra, 126, fundos, CEP: 08285160, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pereira Lima e de 
Marilú Rodrigues Pedroso Lima. QUITERIA AUZIANE DE MATOS, estado civil divor-
ciada, profissão balconista, nascida em Capoeiras, Estado de Pernambuco, Capoeiras, 
PE no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e três (15/05/1983), residente e 
domiciliada Rua Adaíra, 39, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Alves de Matos e de Maria Sonia da Silva Matos.

O pretendente: BERNARD ROSENBERG BRAUN, de nacionalidade brasileira, marke-
ting, solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia (23/06/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Isaac Braun Yedid e de Rosely Rosenberg Braun. A pretendente: 
TALLY SMITAS, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Henrique 
Marcio Smitas e de Irene Carmona Smitas.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Energia solar 
supera fontes termelétricas

O aumento do custo do petróleo e a busca cada vez maior por fontes renováveis impulsionam a 
energia solar no Brasil. Estudos recentes mostram que a energia solar instalada no país já supera 
matrizes mais poluentes, como as usinas termelétricas movidas por biomassa ou gás natural

Do ponto de vista ambiental, dei-
xaram de ser emitidas 23,6 milhões 
de toneladas de CO2 na atmosfera. 
As projeções da Absolar são de 
que, apenas este ano, a energia 
solar deve trazer mais de R$ 50,8 
bilhões em investimentos ao país e 
proporcionar a abertura de 357 mil 
novos empregos. Isso torna 2022 
o melhor ano para a energia solar 
desde 2012.  

“A tecnologia fotovoltaica tem se 
popularizado cada vez mais no país, 
atingindo todas as classes de con-
sumo e provocando um efeito mul-
tiplicador na sociedade brasileira”, 
afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Absolar, Ronaldo 
Koloszuk. O diretor-executivo do 
setor de energia da EY, André Flavio, 
concorda que os números revelam 
o potencial das energias renováveis 
no Brasil.

“Os números mostram o cresci-
mento da energia solar em um país 
onde há grande potencial para o 
desenvolvimento dessa matriz”, 
afirma. Ele acrescenta os benefí-
cios ambientais proporcionados 
pela diversificação. “O caminho a 

ser explorado para a melhoria do 
meio ambiente passa pela energia 
solar”. André explica, porém, que a 
opção pela energia solar vem acom-
panhada de gastos de produção e 
armazenamento que elevam o preço 
final ao consumidor. 

Um deles é o preço de instalação 
dos painéis e equipamentos para 
a geração da energia. Além disso, 
mesmo com o gerador de energia 
fotovoltaica em funcionamento, o 
consumidor continua dependendo 
de outras fontes, mesmo em quanti-
dades menores. “É necessário muito 
cuidado e muitas análises quando 
se fala em redução de custos com 
outras fontes de energia, como a 
solar”, diz o consultor.

Segundo ele, esses custos devem 
ser reduzidos nos próximos anos 
com aprimoramento dos sistemas 
de produção e armazenamento, e 
com mudanças na legislação que 
permitam ao consumidor apro-
veitar melhor a energia produzida 
em excesso. “Ainda não temos um 
grande mercado de carros elétricos, 
por exemplo, que poderia absorver 
essa energia” - (Agência EY). 
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