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EDITORIAL
Mais da metade da
população mundial já
vive em áreas urbanas
e a tendência é o índice
aumentar. Segundo a ONU – Organizações das
Nações Unidas, até 2050 as cidades serão a
moradia de 70% dos habitantes do planeta. Um
contingente de cerca de 5 bilhões de pessoas.
Os dados chamam a atenção para uma realidade
latente: com mais pessoas vivendo nas cidades,
o consumo de energia tende a crescer. Em
contrapartida, a escassez de fontes não renováveis
de energia nos impõe desafios.
Repensar os hábitos de consumo é um deles.
Para quem mora ou trabalha em condomínios a
mudança passa pelo elevador, um bem comum que
tem impacto na conta de energia.
Nesta edição do Seu Elevador você vai conhecer
algumas tecnologias que ajudam a baixar a conta
no final do mês. Também vale praticar outros
caminhos em prol de uma vida mais natural, como
plantar uma horta em casa.
Boa leitura!

COMO reduzir o consumo
de energia dos edifícios
Os edifícios representam 40% do
consumo de energia do mundo, número
superior ao da indústria e do setor de
transportes, segundo dados da
Agência Internacional de Energia (IEA).
Nesta conta, o elevador 		
responde por uma fatia que varia 		
de 5% a 15% do total de energia
consumida no prédio.
Os edifícios verdes, construídos a 		
partir dos princípios de sustentabilidade,
já utilizam tecnologias que representam
uma economia de até 35% no consumo de
energia do elevador.
As novidades vão desde máquinas sem
engrenagem e que não usam óleo até
sistemas mais sofisticados que reaproveitam
parte da energia devolvida pelo elevador.
A conta também diminui quando usamos
o elevador de forma racional: como apertar
o botão para ‘chamar’ apenas um dos
elevadores disponíveis no andar.
Vamos contribuir?

Paulo Manfroi
Vice-presidente de Serviços da ThyssenKrupp Elevadores

OPINIÃO
		 Cerca de 1.200 pessoas circulam diariamente pela Loja SC-401 da rede Cassol Centerlar, comércio
varejista de materiais de construção situado no bairro Saco Grande, em Florianópolis (SC). Para
garantir a acessibilidade dos clientes com segurança e conforto durante as compras, a loja dispõe de
seis equipamentos assinados pela ThyssenKrupp Elevadores, sendo quatro esteiras rolantes e dois
elevadores, que estão sob responsabilidade da equipe de manutenção técnica da empresa. O Supervisor
de Manutenção e Conservação da Cassol, Carlos Blumenberg Neto, explica que há um contrato de
manutenção mensal preventiva ou corretiva se houver necessidade. “Toda a equipe que nos auxilia,
inclusive o atendimento ao cliente onde formalizamos o regitro de chamada, é muito eficiente e supre
completamente nossas expectativas de consumidor”, declara. Ele ainda cita o trabalho de orientação
dos técnicos com relação às ações de caráter preventivo para evitar acidentes no uso dos equipamentos.

Da esq. para dir.: Carlos Blumenberg Neto,
da Cassol Centerlar, e Fabrício Manoel Francisco,
consultor de Serviços da Filial Santa Catarina

Você sabia?
Elevador Ecoeficiente
As novas tecnologias em elevadores podem melhorar a sustentabilidade
econômica e ambiental dos edifícios, reduzindo o consumo de energia em
prédios novos; além de ganhos com soluções para a modernização de
elevadores antigos.
Conheça algumas delas:
Stand-by: dispositivo para o controle automático da iluminação
da cabina. Com ele, o elevador fica no escuro quando não está em
operação economizando energia.
Lâmpada LED: Economiza 60% de energia em comparação com as
lâmpadas fluorescentes.
Máquinas sem engrenagem: não usam óleo e o motor é mais
eficiente, melhorando o desempenho do elevador.
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Sistema regenerativo de energia: devolve para o prédio parte
da energia que o elevador não gastou. A economia é de até 35%.
Corrediça verde: não utiliza óleo com benefícios para o meio
ambiente e a performance dos elevadores.

PLANETA VERDE
Quem não tem vontade de ter à mão hortaliças e temperos frescos, colhidos na hora e, o melhor, sem sair de casa? Essa praticidade na hora
de cozinhar é fácil e nem é preciso morar em casa ou em um apartamento grande. A dica é montar uma horta vertical que, além de dar um toque
especial na decoração do ambiente, auxilia na saúde por consumir alimentos sem agrotóxicos e ainda contribui com a sustentabilidade do planeta.
O melhor das hortas verticais é que são fáceis de cuidar e montar. Podem ser construídas em PVC, painéis de madeira, jardineiras, latas de alumínio
e até com garrafas PET. Basta usar a criatividade e seguir algumas recomendações:
Escolha um local bem iluminado, que receba algumas horas
diárias de sol;
Escolha suas ervas e temperos favoritos. No caso da escolha pelas
hortaliças, opte pelas espécies com raízes mais curtas, como alface,
alecrim e manjericão;
Dê um toque especial para o ambiente na escolha dos vasos e
disposição pela parede;
É importante se informar sobre plantio de cada espécie. Os
vendedores que comercializam sementes podem dar as explicações
necessárias;
A frequência das regas e a adubação também variam de acordo
com o tipo da planta.
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