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Top 100 tehnologii si idei de afaceri sustenabile

Descoperiti solutii inedite de dezvoltare comunitara, agricultura bio, reciclarea deseurilor,
eficientizare energetica sau ecologie urbana.

Sustainia, un consortiu de experti si organizatii, printre care se numara si companii precum
Microsoft, General Electric, Philips Lighting, Novo Nordisk si IKEA, a publicat recent a
treia editie a unui top al celor mai performante 100 de idei de afaceri sustenabile. Topul se
numeste Sustania100 si este intocmit anual, cu scopul de a oferi exemple simple si
functionale care sa fie utile atat investitorilor si oamenilor de afaceri, cat si consumatorilor.
Pentru editia de anul acesta, au fost au fost analizate 900 de proiecte, din domenii precum:
constructii, industria alimentara, industria modei, transport, IT, educatie, energie, sanatate,
orase si resurse. Va prezentam in continuare trei dintre modelele care au ajuns in top 100:
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Frigider din materiale nepoluante, care functioneaza fara electricitate.
Frigiderul Mitticool este fabricat din lut si functioneaza datorita efectului de racire pe care il
are evaporarea apei. In partea superioara a frigiderului se stocheaza o cantitate de apa, care se
prelinge pe peretii laterali exteriori ai frigiderului, evaporandu-se. Aceasta evaporare are un
efect de racire, care se transmite prin peretii porosi, din interiorul frigiderului. Astfel,
frigiderul nu are nevoie de energie electrica pentru a raci alimentele.
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Stadion cu un nivel inalt de eficienta energetica, construit partial din materiale reciclate
Stadionul Metlife SUA a fost construit astfel incat sa aiba o amprenta minima asupra
mediului inconjurator. Stadionul are panouri solare, ferestre cu un coeficient de transfer
termic scazut si grupuri sanitare in care apa este reciclata. Astfel, consuma cu 30% mai putina
energie electrica decat fostul stadion, care avea o suprafata de doua ori mai mica. La
constructia lui au fost utilizate si materiale din plastic si otel reciclat. Acest proiect a avut si
un important impact social. Compania Skanska, cea care s-a ocupat de constructie, a incheiat
contracte in valoare de 260 milioane USD cu firme administrate de femei sau de minoritati.

Blugi reciclati de un retailer din Olanda
Compania olandeza Mud Jeans a gasit o solutie ingenioasa pentru a sustine economia
circulara. Reprezentantii companiei au dorit sa atraga atentia asupra faptului ca productia
hainelor din blugi are un impact negativ semnificativ asupra mediului inconjurator. Se pare ca
fabricarea unei perechi de blugi necesita 11.000 litri de apa. Una din solutii ar fi ca blugii sa
fie reciclati si transformati apoi in produse noi de imbracaminte, de o calitate buna si cu un
impact redus asupra mediului.
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