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Estações com valor arquitetônico

Como Bill Gates, Steven Jobs, Mark Zuckerberg, Brian Acton,
Jan Koum e um sem número de empreendedores converteram
uma ideia em um negócio global? Com pesquisa, estudo, muito
suor, capacidade de comunicação e convencimento. Nos últimos
40 anos, mais fortemente a partir dos anos de 1990, os investimentos em equipamentos, formas de comunicação, softwares,
aplicativos e soluções on-line provocaram o que chamamos de a
4ª Revolução Industrial.

palavra do presidente

Eng. Mec. Giulio Roberto
Azevedo Prado

Todo esse aparato tem se mostrado eficiente e vital para uma realidade que nos parece distopica: tudo o que se acreditava como
certo para o futuro, pode não ser mais. Talvez as únicas certezas
que devemos ter são que nossas áreas de atuação são vitais para
manter as pessoas respirando, bem-alimentadas, abrigadas em
segurança, com acesso à infraestrutura de saúde, sanitária, de
internet etc.
A AEAARP tem trabalhado para apoiar os nossos associados com
a segurança que o período exige e também compartilhar conhecimento e experiências, essencial para deixarmos viva aquela chama
que nos trouxe até aqui.
Além das lives semanais no Instagram, iniciaremos, em parceria
com o CREA-SP, as semanas técnicas em modo on-line com transmissão no Facebook. Toda a programação e os serviços prestados
pela AEAARP estão disponíveis no portal www.aeaarp.org.br.
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Especial

A reinvenção dos
canteiros de obras
Inovações tecnológicas reduzem custos e aumentam a eficiência na construção civil

Apis Cor

Novos materiais, métodos construtivos e tecnologias estão transformando a gestão dos canteiros de obras. Drones, QR Code, compartilhamento de dados e impressão 3D são usados como ferramentas
de gestão, que otimizam tempo, recursos e aceleram resultados.
O Brasil tem 700 empresas de tecnologia atuando no setor. Em
2017, o país contava com 250, segundo o levantamento Mapa de
Construtechs e Proptechs, feito pela Terracotta Ventures, empresa
especializada em investir em startups do setor da construção e
mercado imobiliário.
Exigências dos novos consumidores, redução das áreas disponíveis para construção, dificuldade e morosidade nos processos de
aprovação de novos projetos e instabilidade econômica exigiram
mais eficiência, assertividade e rapidez na construção civil, alega o
engenheiro civil José Luiz Camarero Neto, diretor de Engenharia da
Bild Desenvolvimento Imobiliário.
“A transformação digital chegou ao nosso setor. Dessa forma, a
mão de obra não é mais abundante e nem tampouco desqualificada.
Novas tecnologias estão presentes cada vez mais no dia a dia dos
canteiros, impulsionando o aumento da produtividade”, afirma.

Prédio Dubai, nos Emirados Árabes
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Em 2019, as construtechs, startups da construção
civil, receberam o investimento de US$ 446 milhões, representando 16,5% dos investimentos em
startups no Brasil. Os dados são do levantamento
Mapa de Construtechs e Proptechs, feito pela Terracotta Ventures, empresa especializada em investir
em startups do setor.

Segundo Bruno Loreto, CEO da Terracotta Ventures,
as construtechs são responsáveis por ajudar empresas do setor da construção civil a se tornarem mais
eficientes por meio de tecnologia, desenvolvendo
soluções para problemas relevantes do mercado e,
em alguns casos, buscam inovação em modelos de
negócio focados no cliente e quebrando paradigmas do mercado.
Bruno informa que entre as principais tendências
estão as startups que trabalham com captura e utilização de dados no canteiro de obra, de forma a
permitir melhores tomadas de decisão com base em
fatos e dados, aumentando eficiência das empresas.
Os benefícios das novas tecnologias, acrescenta
Bruno, geralmente são demonstrados com a redução de custo. “Uma vez que você elimina gargalos e
aumenta a efetividade das novas tecnologias, pode
também proporcionar aumento de receita quando
implementadas na geração de negócio, além de ajudar na transformação cultural, mudando hábitos de
clientes e profissionais do mercado, que passam a
se adaptar a um novo contexto mais tecnológico”.
As áreas de atuação das construtechs são:
•

Projetos e viabilidade: engloba startups com soluções para a fase pré-obra.

•

Construção: envolve as soluções em torno do
ambiente de obra.

•

Aquisição: envolve aplicações ao longo da jornada de compra, venda ou locação do imóvel

•

Propriedades em uso: envolvendo soluções
destinadas às edificações comerciais, industriais
ou residenciais em uso.
Fonte: Mapa de Construtechs e Proptechs/Terracotta Ventures

Divulgação

O estado de São Paulo é o principal polo, com 293
startups, equivalente a 41% do total. Em segundo
lugar está Santa Catarina, com 83 negócios criados,
e em terceiro, o Paraná, com 63 startups.

O engenheiro civil Diego Mendes, CEO da startup ConstruCode, com sede na cidade de São Paulo, conta que foi
coordenando projetos de instalações em uma grande obra
residencial que observou quanto analógico e caótico era o
dia a dia dos canteiros de obras, com centenas de projetos
sendo consumidos sem controle eficiente de revisões.
Diante do cenário, Diego e o engenheiro de software
Leandro Mascarenhas decidiram criar uma plataforma para
a gestão de documentos das obras por meio de etiquetas
de QR Code. O objetivo era reduzir erros e gastos desnecessários através de uma comunicação eficiente para toda a
equipe de campo.
Diego explica que com o QR Code as informações deixam
de ser abstratas e saem dos computadores e livros para serem
locadas nos pontos de execução do canteiro. “O QR Code por
si só é apenas um atalho digital para
um dado pré-estabelecido, mas
quando um conjunto de dados
é organizado de forma estratégica, se torna informação, a
ferramenta mais importante
da obra, comunicando todas
as classes de profissionais,
desde engenheiros até encarregados e mestres de obra”.
Para a plataforma funcionar é necessário tablet ou smartphone, que deve ser direcionado para a
etiqueta da disciplina desejada. Ao
clicar no projeto, a revisão mais
atual da planta é exibida. A
plataforma possui controle e
rastreio de impressões (para
casos onde a impressão seja
requisitada), anotações e
trocas de mensagens em planta direto na tela, visualização
dos modelos em BIM,
criação de diários
de obra digitais,
checklists da qualidade, geração de
relatórios, e para
obras situadas em
locais remotos e
sem infraestrutura
de rede, o aplicativo
opera também
Leitura do
em modo off-line.
QR Code com celular

Leitura do
QR Code com
tablet
Divulgação

Construtechs no Brasil
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Drones
Nos canteiros de obras, os drones são usados para mapear
terrenos, acompanhar a evolução das construções e como
equipamento de apoio na venda, uma vez que pode mostrar
a paisagem que será apreciada pelos clientes ainda que a
unidade não esteja construída.
Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), o aumento do uso profissional de drones nos últimos
três anos foi de 129%. Passou de 11.167, em 2017, para
28.972 unidades em janeiro de 2020.
A startup Obra 3D, de Curitiba (PR), desenvolveu uma
ferramenta que utiliza drones no acompanhamento da
obra periodicamente. O equipamento é operado pela
startup e todas informações coletadas são adicionadas a
uma plataforma, que mantém o histórico das inspeções de
forma concisa.

De acordo com o engenheiro civil Ralf Sade Haddad, diretor de
produção da MRV Engenharia, o drone se mostrou uma ferramenta de levantamento topográfico mais precisa e assertiva.
Antes, o levantamento era feito com as ferramentas usuais de
topógrafos, piquetes e estação total (equipamento eletrônico
topográfico utilizado na medida de ângulos e distâncias).

Divulgação

Segundo Diego, o uso do aplicativo reduziu os custos com
retrabalhos gerados pela falta ou desatualização de informações espalhadas nas obras. “Houve em média 32% de redução
do h/h (índice de relação homem hora) destinado à gestão
de documentos e 93% de redução de projetos impressos nas
nossas mais de 500 obras”, destaca.
A Bild Desenvolvimento Imobiliário é uma das construtoras
que adotou o uso do QR Code em suas obras. O projeto digital
é acessado por meio da leitura do QR Code afixado nos andares da edificação. “Ganhamos qualidade e tempo da equipe,
que tem mais agilidade para resolver assuntos do dia a dia”,
afirma o engenheiro civil Dennys Gomez, gerente de Pesquisa
e Desenvolvimento da Bild Desenvolvimento Imobiliário.

Divulgação

7

“O acompanhamento 3D se torna um reforço para a equipe de vendas, que pode mostrar aos clientes a evolução do
empreendimento, acelerando a comercialização das unidades.
Para as incorporadoras que possuem várias obras, o sistema
garante uma visão macro do andamento das obras”, explica
Roan Weigert, CEO da Obra3D.
Há um ano a MRV Engenharia utiliza drones em seus projetos, principalmente para planialtimetria (mapeamento) e
prospecção de terrenos. A operação do drone é feita por uma
empresa terceirizada, especializada em topografia.

Divulgação

Divulgação

“Ao sobrevoar as áreas, o drone possibilita, em poucos minutos, um retrato exato do perfil do terreno e interferências
existentes dentro e fora da área. O número de pontos coletados é infinitamente superior, permitindo a quem analisa
melhor percepção de perfil de terreno, movimentações de
corte e aterro, vegetações e demais necessidades”, explica.
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Já na prospecção de terreno, o drone reduziu o tempo de
coleta de dados. O que era realizado em três dias, agora pode
ser feito em até um dia com o auxílio do equipamento. “O
departamento imobiliário utiliza o drone para sobrevoar uma
área e visualizar acidentes, corpos d’agua, vegetações e vizinhos em poucos minutos. Informações valiosas para tomada
de decisão de compra, que são integradas aos departamentos
de projetos e diretoria executiva, facilitando e agilizando a
comunicação e evitando deslocamentos desnecessários”,
ressalta Ralf.
O engenheiro civil, Daniel Forni, diretor da ETEC Engenharia
e coordenador de pós-graduação em Gestão de Edificações
e Novas Tecnologias na Construção Civil do Centro Universitário Moura Lacerda, explica que a operação do drone pode
ser feita pela própria equipe da obra ou por uma empresa
contratada para fazer o serviço. “O equipamento já vem com
um software gratuito para ser baixado no smartphone, o que
permite a realização da operação. É bem simples e não exige
curso específico”, diz.

O engenheiro alega que há também a limitação de altura
dos empreendimentos e a necessidade de equipe de apoio
para instalação de portas, janelas e elementos dos projetos
de instalações, como eletrodutos e tubulações, uma vez que
as impressoras tridimensionais imprimem a estrutura com
aberturas, mas ainda não imprimem os demais componentes.
Contudo, argumenta o engenheiro, algumas dessas restrições não devem permanecer por muito tempo, tendo em vista
a considerável evolução das impressoras tridimensionais no
mercado da construção civil e todo seu potencial de redefinir
a forma de como a construção é feita hoje.
O engenheiro civil Daniel Forni, diretor da ETEC Engenharia,
utiliza a impressão 3D para a reprodução dos seus projetos.
Segundo ele, a principal vantagem é ter uma maquete fiel
ao projeto de estrutura ou de arquitetura, com riquezas de
detalhes, o que permite ao engenheiro ou mestre de obras
dirimir dúvidas que possam existir na obra.

Regulamentação dos voos
As regras para as operações civis dos drones
estão no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
Especial nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017), da
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

É responsabilidade do operador tomar as
providências necessárias para a operação segura
do equipamento, assim como conhecer e cumprir
os regulamentos do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo (DECEA), da Anatel, e de outras
autoridades competentes.

Divulgação

Segundo as normas da ANAC, os drones com peso
superior a 250 gramas precisam ser cadastrados
junto à ANAC e devem respeitar uma distância
horizontal mínima de 30m de terceiros.

O processo de impressão é simples. “A impressora 3D lê
o arquivo de arquitetura, entende quais sãos as alturas e
elementos que devem ser impressos e faz a reprodução do
projeto em uma estrutura de PVC”, detalha.

No Brasil, a impressão 3D na construção civil ainda está
na fase inicial. O engenheiro civil Adriano Pacheco, em artigo
publicado no site da empresa AltoQi, informa que, atualmente,
a impressão 3D está voltada para prototipagem de maquetes
arquitetônicas ou estruturais.
Para ele, o maior obstáculo para o uso da impressão 3D
na construção é a logística, instalação e manutenção da impressora 3D no canteiro de obras e acrescenta que é preciso
investimento em estrutura de apoio, treinamento de mão de
obra e, principalmente, estudo para transporte e armazenamento, o que inviabiliza a utilização efetiva.

Divulgação

Impressão 3D
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O trabalho serviu de inspiração para aplicação na construção civil após sua formação, em 2019. Henrique criou, juntamente com outros colegas, uma empresa especializada em
projetos residenciais, comerciais e de área de lazer aplicando a
Realidade Aumentada. “Estamos constantemente procurando
por inovações no setor da construção civil.”, explica.

Realidade Aumentada na construção civil
A Realidade Aumentada (RA) é um conjunto de técnicas
que inserem objetos virtuais, criados no computador, no
mundo real e um instrumento para arquitetos, engenheiros e clientes aprimorarem os projetos de forma realista.
“Ela vai além das simulações tridimensionais realizadas em computadores ao criar a possibilidade de imersão física no projeto no
próprio local onde a obra será realizada. Com um dispositivo móvel, o smartphone por exemplo, é possível caminhar dentro ou fora
de um projeto em escala real”, explica o professor Jean-Jacques.

Henrique Makimoto

O avanço tecnológico reflete na formação dos futuros
engenheiros e arquitetos. Jean-Jacques De Groote, professor
de exatas e algoritmos no curso de engenharia civil do Centro
Universitário Moura Lacerda, explica que o reconhecimento
de que o domínio das inovações tecnológicas precisa fazer
parte das habilidades dos futuros especialistas tem resultado
na criação de novas disciplinas e capacitações.
Segundo ele, os alunos estão sendo preparados para unir
os conhecimentos fundamentais da sua área a experiências
com novas tecnologias. Além do aprendizado fundamental
para elaboração de projetos em estradas, construção, solos,
hidráulica, dentre outros, estudam novas tecnologias com
princípios de programação, automação, drones, sistemas de
modelagem de construção para projetos no computador e
em realidade aumentada.
“Os futuros engenheiros estão sendo preparados para
serem capazes de compreender programação, automação,
utilizar novos sistemas para desenvolvimento de projetos,
construir simuladores e protótipos unindo sensores com aplicativos de monitoramento. A formação voltada para o domínio
da tecnologia leva em conta também o desenvolvimento da
capacidade de acompanhar as inovações e utilizá-las de forma
responsável e eficiente”, destaca.
Daniel Forni, coordenador de pós-graduação em Gestão
de Edificações e Novas Tecnologias na Construção Civil do
Centro Universitário Moura Lacerda, destaca a importância
de as novas tecnologias serem abordadas no ensino superior.
Sem elas, ele garante, será impossível sobreviver no mercado.
“A velocidade da informação é muito alta, por isso é importante acompanhar as novas tecnologias na mesma velocidade”.
Para o recém-formado em engenheira civil Henrique
Makimoto de Sá aprender sobre inovações tecnológicas na
faculdade é essencial para o aluno. Durante sua graduação,
Henrique projetou uma casa e um prédio em Realidade Aumentada (RA) para o seu Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Segundo ele, o objetivo foi apresentar a RA como algo
simples e acessível às pessoas através de dispositivos móveis,
como smartphones e tablets.

Henrique Makimoto

Novas tecnologias na formação

Na construção civil, a RA é aplicada, principalmente, para transformar projetos, previamente apresentados via computador, em
algo visível em tamanho real, o que impacta diretamente no
acompanhamento de obras e na venda de projetos. “Ao vender
um projeto, a maior dificuldade do cliente é ter noção do espaço
dos ambientes, o que é totalmente compreensível, pois é difícil
imaginar a construção antes de ela estar pronta”, afirma Henrique.

Henrique Makimoto

Os projetos em RA suprem essa dificuldade, permitindo
que o cliente faça um tour virtual em escala real na edificação projetada em RA. “Desta maneira, é possível detectar,
mais facilmente, alguma mudança no projeto antes do
início das obras, o que é interessante visto que o custo de
uma mudança durante a obra é maior”, explica Henrique.
Nos projetos arquitetônicos, a RA auxilia o cliente a definir
exatamente como ele quer a obra. Já no caso de projetos
estruturais, a RA ajuda a verificar se as estruturas estão
sendo posicionadas corretamente no canteiro de obras,
eliminando a necessidade de fazer a medição manualmente.
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Apis Cor

Especial

Prédio em Dubai, nos Emirados Árabes, impresso em 3D

Construções em
3D no mundo
Embora a construção com impressora 3D esteja em fase
embrionária no Brasil, muitas iniciativas utilizando a tecnologia já são realidade mundo afora. A primeira casa habitável
impressa em 3D foi construída em 2017, em Stupino, na
Rússia. Tem 38m2 e foi feita pela startup americana Apis Cor.
A casa, com hall, banheiro, sala de estar e uma pequena
cozinha, custou US$ 10 mil. Segundo a Apis Cor, o processo
de impressão 3D resulta em uma economia de até 70% em
comparação com as técnicas de construção tradicionais.

Divulgação

Casas e até um edifício já foram “impressos” em concreto

Casa em 3D construída na Rússia
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As paredes foram impressas com uma mistura de restos de
materiais de construção reciclados e cimento desenvolvido
pela própria empresa. Cada parede é formada por um conjunto
de duas folhas, com um padrão em ziguezague entre elas. Os
espaços são preenchidos posteriormente com vergalhões e
concreto comum. As fundações foram erguidas de maneira
convencional, utilizando mistura de concreto.

Icon

A construção durou apenas 24 horas e a impressão foi feita
inteiramente no local, sem necessidade de montagem extra,
usando concreto de fibra fina com aditivos especiais. O feito
só foi possível devido ao tamanho e design da impressora,
em forma de “guindaste de torre”, permitindo a execução da
impressão da edificação interna e externamente. Até então,
as casas erguidas com tecnologia 3D eram construídas em
partes em um local e montadas em outro lugar.

Apis Cor

Vila de casas construídas com impressora 3D

Em Austin, no Texas (EUA), a startup americana Icon, construiu uma vila com seis casas impressas em 3D. As casas, de
37m2, possuem quarto, banheiro, cozinha, sala de estar e
varanda. Os imóveis fazem parte de um projeto que prevê
a construção de casas populares feitas com impressora 3D
para pessoas em situação de rua. Para a construção das casas
foi usada uma impressora de 10 metros de altura criada pela
própria Icon e que tem capacidade de erguer todas as paredes de uma casa pequena em apenas 24 horas. A máquina
deposita uma mistura à base de cimento, camada a camada,
formando paredes de até 2,5 metros de altura.

Impressora 3D utilizada para a construção do prédio

Icon

Já o maior edifício em altura impresso em 3D está em
Suzhou, na China. Nesse caso, as peças do complexo de
apartamentos de cinco andares foram impressas em uma
fábrica e levadas para o local de construção.

Edifícios também já foram erguidos usando a tecnologia. Em
Dubai, nos Emirados Árabes, foi construído o maior edifício
(em volume) impresso em 3D, também pela startup Apis Cor.
O prédio abrigará escritórios da administração municipal.
O edifício, de dois andares, possui 640 metros quadrados
de área e 9,5 metros de altura. Para erguê-lo foi necessário o
trabalho de três homens, além da impressora 3D.

Prédio construído com impressão 3D na China

Win Sun

Ambiente interno da casa construída com impressão 3D nos EUA
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Meio ambiente

Novo, de novo

Divulgação Campo Limpo

Embalagens de defensivos agrícolas dão origem
a novas embalagens e fecham o ciclo da logística
reversa da cadeia produtiva agrícola
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A Campo Limpo foi idealizada pelo inpEV, entidade sem fins
lucrativos criada por fabricantes de defensivos agrícolas. É uma
iniciativa da diversos elos da cadeia - indústria, recicladoras,
poder público, etc, com o objetivo de fechar o ciclo de gestão da
embalagem dentro da própria cadeia produtiva, o que caracteriza
a economia circular na prática, já que a embalagem sai do campo
e volta para a indústria. O recurso gerado é destinado para o
financiamento do Sistema Campo Limpo.

Divulgação Campo Limpo

94% das embalagens plásticas primárias de defensivos
agrícolas no Brasil são recicladas, o que torna o país referência mundial na destinação ambientalmente correta de embalagens de defensivos agrícolas. Nenhum país do mundo
registra cobertura tão ampla. Na França, que tem o segundo
melhor desempenho, a destinação é de 77%; seguida do
Canadá, com 73%. Os Estados Unidos estão no 9º lugar no
ranking, com 33%. Os dados são do Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV).
Desde 2002, quando foi criado o Sistema Campo Limpo,
programa brasileiro de logística reversa de embalagens, cerca de 567 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos
agrícolas foram retiradas do meio ambiente. A reciclagem do
material resultou na economia de 33 bilhões de megajoules
(MJ) de energia, o suficiente para abastecer 4,7 milhões de
residências durante um ano e evitou o correspondente a 14
mil viagens realizadas por um caminhão em torno da terra.

Logística Reversa é uma área da logística que trata do
fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até ao local de origem.

Embalagens na fábrica

“As indústrias agroquímicas que envasam seus produtos em
embalagens recicladas estão contribuindo para a consolidação da
sustentabilidade do agronegócio no Brasil”, diz Rogério Fernandes,
diretor de Operações da Campo Limpo.
Segundo ele, a Campo Limpo é pioneira mundial na reciclagem
de plásticos de embalagens de defensivos agrícolas. A indústria
produz a Ecoplástica, embalagem feita a partir de resinas recicladas dos envases de defensivos pós-consumo. A produção de cada
embalagem de 20 litros evita a emissão de 1,5 kg de CO2.

Divulgação

Segundo o inpEV, São Paulo é o terceiro maior estado em volume de destinação de embalagens vazias de defensivos, com
5.026 mil toneladas, atrás apenas do Mato Grosso, com 11.183
toneladas e do Paraná, com 5.949 toneladas, regiões conhecidas pela agricultura ostensiva, o que justifica o maior volume.
A demanda por embalagens sustentáveis pelas empresas do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro motivou a
inauguração em Ribeirão Preto de uma unidade da Campo
Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos, fábrica que
transforma embalagens vazias de defensivos agrícolas em
novas embalagens para envase desses mesmos produtos.

Divulgação

Embalagem
Ecoplástica

Campo Limpo, unidade Ribeirão Preto
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A FMC, empresa produtora de defensivos agrícolas
com sede em Campinas e fábrica em Uberaba (MG),
foi pioneira na utilização da embalagem Ecoplástica na
agroindústria. Segundo Denilson Afonso de Almeida, coordenador técnico de embalagens da América Latina da
FMC, a Ecoplástica é utilizada em diversos produtos da
empresa, proporcionando sustentabilidade e segurança
para toda cadeia produtiva. “Queremos causar impactos
positivos na comunidade onde vivemos e trabalhamos,
além de monitorarmos o uso responsável de nossos produtos”, explica Denilson.
Com sede em Taubaté, a Campo Limpo iniciou suas atividades em Ribeirão Preto em agosto de 2019, com capacidade para transformar 3.000 toneladas/ano de matéria-prima
reciclada na fabricação de embalagens Ecoplásticas.
A planta de Ribeirão Preto foi construída em seis meses e
contou com o investimento de R$ 21 milhões. “Normalmente, instalações como as desta fábrica são realizadas de forma
modular, com implantação gradativa das linhas de produção,
em processos que duram até três anos. Em Ribeirão Preto,
as três sopradoras da unidade foram instaladas de uma só
vez”, destaca Rogério.
A matéria-prima reciclada utilizada para a fabricação das

Ecoplásticas vem da unidade de Taubaté, que recicla embalagens recebidas de todo o Brasil, dentre elas, as embalagens
encaminhadas pela Central de Recebimento de Embalagem
da Coplana, em Guariba.
A unidade da Campo Limpo em Ribeirão Preto emprega 40
funcionários diretos, que foram capacitados e treinados na
fábrica de Taubaté. “Foi um período de intensa imersão, sempre sob a orientação de colaboradores mais experientes. O
intercâmbio deve permanecer para garantir que a qualidade
da Campo Limpo se mantenha padronizada”, explica Rogério.
Desde 2008, quando a fábrica de Taubaté foi inaugurada, a
empresa já reciclou cerca de 62 mil toneladas de embalagens
vazias. Com a produção das embalagens, 9 mil toneladas de
CO2 deixaram de ser emitidas. Para compensar esse carbono,
65 mil árvores teriam de ser plantadas. A economia de energia elétrica seria suficiente para abastecer 64 mil residências.

Logística Reversa
No Brasil, a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas é feita pelo Sistema Campo Limpo, programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias
de defensivos agrícolas, gerenciado pelo Instituto Nacional
Processamento Embalagens (inpEV).

Canais de distribuição e
cooperativas

Agricultores

• Indicar na nota fiscal o local para
devolução da embalagem pósconsumo;

• Lavar, inutilizar e armazenar
temporariamente o
material, conforme
orientações técnicas;

• Receber e armazenar
adequadamente o material;

• Devolver as embalagens
no local indicado na
nota fiscal.

Responsabilidades

• Educar e conscientizar produtores
sobre a importância de seguir
os procedimentos corretos e
participar da logística reversa.

compartilhadas
Poder público
• Fiscalizar o cumprimento
das atribuições legais dos
diferentes agentes;
• Conceder licenciamento às
unidades de recebimento;
• Educar e conscientizar produtores
sobre a importância de seguir
os procedimentos corretos e
participar da logística reversa.

Indústria fabricante
(representada pelo inpEV)
• Retirar as embalagens armazenadas
nas unidades de recebimento;
• Dar a correta destinação
ao material (reciclagem ou
incineração);
• Educar e conscientizar produtores
sobre a importância de seguir
os procedimentos corretos e
participar da logística reversa.
Fonte: www.inpev.org.br
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O programa, que abrange todas as regiões do país, trabalha pelo descarte correto das embalagens vazias de defensivos agrícolas, evitando a contaminação do solo, das águas
superficiais e dos lençóis freáticos. A logística reversa evita,
ainda, o problema da reutilização sem critério das embalagens, que coloca em risco a saúde de animais e das pessoas.
Rogério Fernandes, diretor de Operações da Campo
Limpo, explica que para realizar a logística reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas, o Sistema Campo Limpo tem como base o princípio da responsabilidade
compartilhada. Cada elo da cadeia produtiva tem seu papel - agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com
apoio do poder público.

“A lei garante a destinação final das embalagens de defensivos usados no campo, compartilha as responsabilidades
definindo o papel de cada agente da cadeia produtiva: fabricantes, sistema de distribuição e agricultores”, argumenta Rogério. A Lei Federal nº 9.974, de 6 de junho de 2000
regulamentou a logística reversa de embalagens vazias de
defensivos agrícolas e atribuiu as responsabilidades de cada
agente da cadeia agrícola.
Em 2010, foi aprovada a Lei federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e distinguiu resíduos (aquilo que pode
ser reaproveitado ou reciclado) de rejeitos (não passível de
reaproveitamento).

Destinação das embalagens

A legislação brasileira determina que todas as embalagens de defensivos agrícolas devem ser lavadas para evitar a contaminação com produto residual. A lavagem do produto deve ser feita
conforme norma específica (NBR 13.968) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A norma prevê dois tipos de lavagem: tríplice e sob pressão. A tríplice lavagem consiste em enxaguar três vezes a embalagem vazia. Na lavagem sob pressão, o recipiente é encaixado no funil do
pulverizador e a bomba do próprio equipamento gera a pressão para pressionar o bico de lavagem.
A água limpa utilizada no processo é captada de um tanque extra, que pode ou não estar integrado
ao equipamento.
Após o processo de lavagem, o agricultor armazena as embalagens vazias com suas respectivas
tampas, rótulos e caixas em um lugar adequado, separadas por tipo. Elas devem ser devolvidas na
unidade de recebimento indicada pelo revendedor no corpo da nota fiscal até o prazo de um ano
após a compra. As embalagens com sobra de produto devem ser devolvidas até seis meses após
o vencimento. O agendamento da devolução pode ser feito eletronicamente no site do inpEV
www.inpev.org.br
Nas unidades de recebimento, as embalagens são separadas e compactadas por tipo de material
e destinadas a empresas recicladoras, que fazem a reciclagem das embalagens vazias respeitando
as normas dos órgãos ambientais e as exigências legais.
Atualmente são 411 unidades de recebimento de embalagens no Brasil, distribuídas por 25 estados e Distrito Federal, gerenciadas por 270 associações de distribuidores e cooperativas. Cada
unidade segue normas técnicas específicas e passa por um processo de licenciamento ambiental
para receber as embalagens.
Na região de Ribeirão Preto, além da Central de Recebimento da Coplana, em Guariba, há unidades de recebimento nas cidades de Araraquara, Barretos, Bebedouro, Franca e Guaíra.

Fonte: www.inpev.org.br
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Ewerton/Neomarc

Meio ambiente

Região de Ribeirão
Preto tem central de
embalagens desde 1994
Iniciativa da Coplana foi pioneira
Na região de Ribeirão Preto está a primeira Central de
Recebimento de Embalagens Vazias de Defensivos do Brasil.
Criada pela Coplana – Cooperativa Agroindustrial, na cidade
de Guariba, em 1994, a Central além de pioneira, é referência
mundial no recebimento e no processamento de embalagens
vazias de defensivos agrícolas.
Antes de sua criação, as embalagens de defensivos agrícolas
ficavam no campo e eram descartadas de forma incorreta,
enterradas, guardadas em galpões, incineradas ou deixadas
a céu aberto. “Nossa grande preocupação era com o descarte
inadequado das embalagens de defensivos no meio ambiente.
Orientamos cooperados, empresas e produtores da região
sobre a importância de enviar o material para a Central”, destaca o engenheiro agrônomo José Marcelo Pacífico, gerente
técnico comercial de Insumos da Coplana.
Fábio Elias de Paiva, responsável técnico da Central de

Recebimento de Embalagens, conta que no início do funcionamento da Central havia uma grande demanda reprimida em
todo o país – da indústria sucroalcooleira, empresas de celulose, fruticultura, produtores que tinham grandes estoques
nas propriedades. “Diante deste cenário, a Central passou a
receber volumes significativos, já que era a única unidade em
operação. Até 1998, o volume que chegava de outras regiões
ainda era grande, pois a capacidade de recebimento no Brasil
não atendida a todos”.
Gradativamente, o recebimento foi crescendo e em 1999,
o índice de retorno das embalagens era de 50%. Hoje, aproximadamente 100% dos cooperados fazem o envio adequadamente. Anualmente, o volume recolhido é de 500 toneladas,
entre embalagens plásticas, de metal, papelão e tampa. Já
foram recolhidas 15.171 toneladas de embalagens, do início
das atividades até dezembro de 2019.
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Ewerton/Neomarc

Após a triagem e a separação dos materiais, é realizado o
enfardamento (compactação do material), originando fardos
de 60 kg, que são enviados para duas empresas especializadas em reciclagem, a Campo Limpo, unidade em Taubaté e,
também, a Dinoplast, em São Paulo.

Ewerton/Neomarc

Ewerton/Neomarc

José Marcelo explica que as embalagens dos defensivos
chegam à Central já tríplice lavadas (passam por três enxagues
para desativar restos e resíduos de inseticidas). Depois é feita
uma triagem para separar os tipos de materiais, como o PEAD
(galão de plástico – Polietileno de Alta Densidade), o COEX
(PEAD Coextrusado – esse tipo de galão é mais resistente,
pois possui uma camada interna para evitar a corrosão), papelão e flexível (embalagens plásticas e laminadas).

“Provavelmente em função de logística, poderemos começar a enviar o material para a unidade Campo Limpo,
de Ribeirão Preto. Atualmente as Centrais de Recebimento
estão credenciadas ao INPEV, portanto também estão inseridas em toda a cadeia do sistema Campo Limpo”, afirma
José Marcelo.
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CREA-SP

DECRETO Nº 4.074, DE
4 DE JANEIRO DE 2002
Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem
e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
SEÇÃO VI
DO REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Art. 37. Para efeito de obtenção de registro nos órgãos competentes do Estado, do Distrito Federal ou do Município, as pessoas
físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação
de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam,
formulem, manipulem, exportem, importem ou comercializem, deverão apresentar, dentre outros documentos, requerimento solicitando o registro, onde constem, no mínimo, as informações contidas no Anexo V deste Decreto.
§ 1o Para os efeitos deste Decreto, ficam as cooperativas equiparadas às empresas comerciais.
§ 2o Nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas
no caput deste artigo poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado.
§ 3o Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade, de propriedade da mesma pessoa, empresa, grupo de pessoas ou de empresas.
§ 4o Quando o estabelecimento produzir ou comercializar outros
produtos além de agrotóxicos, seus componentes e afins estes deverão estar adequadamente isolados dos demais.
Art. 38. Fica instituído, no âmbito do SIA, referido no art. 94,
o cadastro geral de estabelecimentos produtores, manipuladores,
importadores, exportadores e de instituições dedicadas à pesquisa
e experimentação.
Parágrafo único. A implementação, a manutenção e a atualização
de um cadastro geral de estabelecimentos é atribuição dos órgãos
registrantes de agrotóxicos, seus componentes e afins.
Art. 39. A empresa requerente deverá comunicar quaisquer alterações estatutárias ou contratuais aos órgãos federais registrantes e fiscalizadores até trinta dias após a regularização junto ao órgão estadual.
Art. 40. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras ou
formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins passarão a
adotar, para cada partida importada, exportada, produzida ou formulada, codificação em conformidade com o Anexo VI deste Decreto, que deverá constar de todas as embalagens dela originadas,
não podendo ser usado o mesmo código para partidas diferentes.
Art. 41. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras
e formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, forne-

cerão aos órgãos federais e estaduais competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, dados referentes às quantidades
de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados,
produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo
de relatório semestral do Anexo VII.
Art. 42. As pessoas físicas ou jurídicas que produzam, comercializem, importem, exportem ou que sejam prestadoras de serviços
na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins ficam obrigadas a manter à disposição dos órgãos de fiscalização de que trata
o art. 71 o livro de registro ou outro sistema de controle, contendo:
I - no caso de produtor de agrotóxicos, componentes e afins:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades produzidas e comercializadas.
II - no caso dos estabelecimentos que comercializem agrotóxicos
e afins no mercado interno:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas,
acompanhados dos respectivos receituários.
III - no caso dos estabelecimentos que importem ou exportem
agrotóxicos, seus componentes e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas ou
exportadas; e
c) cópia das respectivas autorizações emitidas pelo órgão federal
competente.
IV - no caso das pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) programa de treinamento de seus aplicadores de agrotóxicos
e afins;
c) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos receituários e guia de aplicação; e
d) guia de aplicação, na qual deverão constar, no mínimo:
1. nome do usuário e endereço;
2. cultura e área ou volumes tratados;
3. local da aplicação e endereço;
4. nome comercial do produto usado;
5. quantidade empregada do produto comercial;
6. forma de aplicação;
7. data da prestação do serviço;
8. precauções de uso e recomendações gerais quanto à saúde
humana, animais domésticos e proteção ao meio ambiente; e
9. identificação e assinatura do responsável técnico, do aplicador
e do usuário.
Veja a legislação completa no portal Confea.org.br

Revista Painel

20
Engenharia

A escolha da
telha certa
Telhas são fundamentais para garantir o conforto térmico
e acústico da edificação; feitas de diversos materiais
devem se adequar ao projeto arquitetônico e atender
aspectos funcionais e econômicos

A indústria da construção oferece
variedade de materiais para o sistema
de cobertura de uma edificação. Cerâmica, concreto, vidro, fibrocimento
são alguns dos materiais utilizados na
fabricação das telhas, e cada um deles
possui características e estilo próprios
que devem responder ao projeto arquitetônico, tipo de construção do telhado
e manutenção futura.
A função da telha é assegurar a vedação às águas pluviais e salubridade,
além de proteger os demais sistemas
da edificação (estruturais, forros, vedação, elétricos, etc.) da deterioração
por agentes naturais como o sol, chuva
e granizo. Também contribui para o
conforto termo acústico da edificação.
Para o engenheiro civil André Saretta
Zanferdini, professor do Centro Universitário Moura Lacerda, a escolha da telha baseia-se nas características arquitetônicas
do projeto, nas questões de desempenho
em relação ao conforto térmico e acústico,
à estanqueidade e à durabilidade, além da
relação custo x benefício.
Segundo o arquiteto Marcelo Suzuki,
professor do Instituto de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (IAU-USP), a disponibilidade
na região, o peso e a adequação ao
resultado plástico e volumétrico do

projeto também são fatores que devem
ser estudados. “O peso da telha, por
exemplo, tem interferência direta no
tipo de estrutura que se adotará para a
sustentação da cobertura e a localização
dos apoios”, explica.
O engenheiro Roberto Massaru Watanabe acrescenta que é importante
avaliar os custos de manutenção, já que
as telhas quebram com facilidade e nem
sempre a substituição é simples.
No Brasil, a telha de cerâmica é a
opção mais popular para os telhados
convencionais em função do custo x
benefício. Conhecida como telha colonial, seu uso teve início no Brasil Colônia
(período entre os séculos XVI e XIX).
Entre os diversos tipos, estão as telhas
romanas, muito comum na arquitetura
portuguesa e brasileira; a portuguesa,
usada em telhados que buscam a ideia de
movimento por possuírem um acabamento ondulado; e a francesa, que muito se
utilizou nas residências, sendo que algumas mantêm essa característica até hoje.
Segundo o engenheiro civil Caio Pereira, especialista em Gerenciamento
de Obras e diretor da Escola de Engenharia, as telhas francesas comuns
(não esmaltadas) e as portuguesas
são usadas em edificações de padrão
residencial mais baixo em diferentes

localidades do país, principalmente no
Nordeste e Centro-Oeste. No Sul e
Sudeste, já se observa o uso de telhas
em fibrocimento como opção popular.
O engenheiro ressalta que edificações de padrão mais elevado também
utilizam telhas cerâmicas, mas modelos
esmaltados e com formatos diferenciados. “São planos ou em tábuas [assemelhando-se a telhas mais arcaicas feitas
em peças de madeira], que possuem
peças mais retas, ou mesmo especiais,
para o encontro entre as cumeeiras
e espigões. Essas telhas, pelo padrão
de acabamento, possuem custo mais
elevado”, explica.
As telhas de concreto pigmentado com diversas opções de cores - também
têm sido muito procuradas, mas seu
uso exige estrutura reforçada devido ao
peso. Pigmentadas ainda no processo
de fabricação, são uma alternativa de
personalização do projeto e estão presentes, principalmente, nas residências.
A vantagem é que não desbotam e nem
descascam, preservando a cor original
mesmo com anos de exposição ao tempo.
As tonalidades são resultado da adição de óxidos (composto formado pela
combinação de oxigênio com outro
elemento) à mistura de cimento, brita,
areia e água. Para as cores amarelo,

AEAARP

21

vermelho e suas derivações (marrons)
a adição é do óxido de ferro. O verde
é criado com óxido de cromo e o azul
com óxido de cobalto.
O arquiteto Marcelo ressalta que os
planos de cobertura são as maiores fontes
de trocas térmicas de qualquer construção - mais que as fachadas, por isso para
regiões com muito sol e calor é importante escolher telhas com cores claras, já
que cores escuras são mais absorventes.
Para os telhados que ficam embutidos (platibandas), tendência que
retornou aos projetos residenciais, a
indicação são as telhas metálicas ou
de fibrocimento. As telhas de fibrocimento passaram a ser empregadas nas
coberturas para substituir o amianto,
considerado prejudicial à saúde. São
leves, duráveis, baratas e não precisam
de estrutura de sustentação reforçada.
São vendidas em placas, em diversos
modelos e espessuras.

Amianto Brasil
Usado na fabricação de
telhas e caixas d’água, a
produção do amianto foi
interrompida no Brasil
em 2017 por decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF). Estudos conduzidos
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) comprovaram
que o material é cancerígeno.

As telhas metálicas, muito associadas ao visual de galpões, mercados e
fábricas, vêm sendo utilizadas à vista
também em residências, por suas cores e pela alta performance da versão
“sanduiche” (recheio com espuma sintética - poliuretano ou similares) para o
conforto térmico, acústico e ambiental,
segundo Marcelo. Resistentes, duráveis
e leves, são encontradas em folhas e
podem ser feitas de aço, alumínio, cobre
ou de uma liga de metais.

Principais tipos de telhas
Cerâmica
Vantagens: facilmente encontrada no mercado, com extensa diversidade de
modelos, contribui positivamente para o conforto térmico, permite adequado
acoplamento e manutenção.
Desvantagens: o peso por metro quadrado requer uma estrutura de apoio
significativamente onerosa; absorvem água, o que favorece o aparecimento de algas, liquens e musgos que podem obstruir os ressaltos das telhas
ocasionando transbordamentos; podem escurecer a superfície das telhas,
o que pode contribuir negativamente para o conforto térmico. As telhas de
cerâmica possuem grande número de juntas, o que favorece o surgimento
de eventuais patologias. Risco de arrancamento sob ação do vento. Alguns
modelos de sobreposição (capa e canal colonial, plan e paulista) possuem
risco de deslizamento.
Fibrocimento
Vantagens: mais leve que as cerâmicas, possibilitam uma estrutura de apoio
bem mais econômica. Montagem rápida. Geralmente utilizada em sistemas de
cobertura com pequenas inclinações. Grande disponibilidade de peças e de
acessórios no mercado, favorecendo o detalhamento do projeto. Variedade de
espessuras em função dos vários modelos, bem como os dos vãos de apoio.
Desvantagens: contribuem negativamente para o conforto térmico, requerendo eventual utilização de subcoberturas termoisolantes. Características
arquitetônicas limitadas em termos de projeto, necessidade de ferramentas
elétricas de corte durante a montagem e desempenho térmico prejudicado
também pelo envelhecimento natural do material.
Metálicas
Vantagens: devido à resistência do metal possuem pequena espessura, sendo
assim as mais leves por metro quadrado. Vencem os maiores vãos e possuem
a estrutura de apoio mais econômica de todas.
Desvantagens: Coberturas constituídas por telhas metálicas devem ser aterradas, a fim de propiciar condução das descargas elétricas e a dissipação de
cargas eletrostáticas eventualmente acumuladas nas telhas pelo atrito com
o vento. Desempenho ruim quanto ao conforto térmico e acústico. Reduzido
apelo arquitetônico.
Concreto
Vantagens: são de elevada resistência, boa durabilidade, baixa permeabilidade,
desempenho que colabora com o conforto acústico, são de baixa manutenção
e possuem acoplamento perfeito e de grande apelo arquitetônico.
Desvantagens: o maior peso por metro quadrado de todas, impactando no
custo da estrutura de apoio, assim como no custo global do sistema. Desempenho compromete o conforto térmico.
Fonte: André Saretta Zanferdini, engenheiro civil

Telhas de vidro
É comum o uso de telhas de vidro em edificações residenciais e comerciais,
aproveitando-se de sua estética e da sensação de integração com o ambiente
externo. Translúcidas, permitem que a luz passe, mas não são transparentes como
os vidros. Um exemplo é o hall do Teatro do Sesc Pompéia, projeto da arquiteta
Lina Bo Bardi, coberto com telhas de vidros.
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Hall do Teatro do Sesc Pompéia

Quando o objetivo é a transparência,
a indicação é o vidro em chapa plana
lisa, sustentada por estrutura adequada, como no pátio da Pinacoteca do
Estado de São Paulo, projetado pelo
arquiteto Paulo Mendes da Rocha. “Os
vidros lisos incolores são os de maior
transparência, os com insulfilme tem
aquele efeito de se ver melhor contra
o lado iluminado (como em carros com
vidros com insulfilme). Alguns filmes
filtram bem a radiação UV, o que é
bom”, detalha Marcelo.
O acesso a constante limpeza também deve ser estudado, já que os
vidros planos sujam com facilidade.
A armação de sustentação também
precisa ser muito bem-feita e vedada,
sugere Marcelo.

o ambiente. “Em algumas situações
pode causar desconforto nos usuários e aumentar a demanda por refrigeração artificial”, alerta.
Outro aspecto a considerar, acrescenta o engenheiro, é a legislação e
questões funcionais. “Há quem faça
pérgolas ou pergolados e os recubra
de vidro. Quando isso ocorre, não temos mais uma pérgola, mas um alpendre, pois a estrutura assumiu a função
de telhado, caracterizando área construída”, informa.
Segundo ele, o ideal em edificações
é que haja iluminação natural em todos os ambientes e, quando isso não
ocorre pelas paredes, pode ser por claraboias com telhas translúcidas para a
passagem de luz.
O engenheiro Roberto enfatiza que
as telhas de vidro podem trincar quando há variação rápida de temperatura.
“No verão o sol esquenta as telhas,
chegando a temperaturas relativamente altas, e uma chuva de granizo castiga o telhado com gelo. Essa variação
brusca pode ocasionar o trincamento”,
explica. A questão do reflexo dos raios
solares em outras edificações e ambientes pode ser evitada com a verificação do plano do telhado.

Wikipedia

Cobertura verde

Pátio da Pinacoteca do Estado de São Paulo feito
com vidro transparente

O arquiteto destaca que tanto a telha de vidro como o vidro em chapa
proporcionam um ambiente bem claro;
mas, permitem a passagem total do
calor da radiação direta do sol, com o
agravante de que grande parte do calor que entra não sai, a não ser que seja
um lugar aberto, como varandas.
Para o engenheiro Caio, a passagem de luz com incidência direta
pode ser boa ou ruim, e depende do
local e do conforto de quem utiliza

A demanda por edificações sustentáveis no Brasil tem tornado imprescindível a economia e o racionamento
de energia e de elementos naturais na
elaboração de projetos e nas obras.
Uma alternativa que tem sido muito empregada atualmente nas coberturas é a laje plana impermeabilizada
com vegetação. “É uma alternativa
boa para práticas ambientais e pode
incluir até horta”, argumenta o arquiteto Marcelo.
A cobertura verde atua como isolante térmico, retardando o aquecimento durante o dia e conservando
a temperatura durante a noite. Segundo João Manuel Feijó, engenheiro agrônomo que atua no setor de

infraestrutura verde, nesse modelo de cobertura a água é retida por
uma estrutura de vegetação que atua
como reservatório superior.
O excesso de chuva infiltra para a
bacia de amortecimento e, lentamente, a água passa pelo tubo inferior de
menor diâmetro. Quando a chuva é intensa, a água passa a circular também
pelo tubo superior. “É uma solução
inovadora de cisterna que capta água
da chuva no telhado, atua na drenagem
urbana e purifica o ar”, detalha.
João defende que com a cobertura
verde é possível melhorar a qualidade
do ar, criar um espaço para convivência, reduzir o consumo de energia e
ainda colaborar para evitar alagamentos nas cidades.

Ecotelhado

Guto Ramos
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Normas técnicas
A Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) possui normas que especificam o tipo de material utilizado na
fabricação da telha, o processo de fabricação, os ensaios de permeabilidade, de
variação dimensional e de resistência
mecânica, assegurando que o material
tem alto padrão de qualidade e cumpre
as exigências de segurança.
“É importante que os profissionais da
construção civil verifiquem se a telha é
aprovada pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e não desenvolvam o projeto com base apenas nas
informações dadas pelos fabricantes”,
alerta o engenheiro Roberto.
Ele destaca que existem também
normas para a mão de obra, como a
NBR-16366, que versa sobre qualificação de pessoas para a construção civil
e especifica o perfil de competências
do telhadista.
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Nas
coxas
Pesquisa de arquiteto do Paraná
desmistifica a lenda

Os escravos faziam telhas nas coxas?
Segundo o arquiteto José La Pastina
Filho, isso é improvável. A expressão
– que inspira o dito popular “feito nas
coxas” – surgiu da ideia de que as telhas do período colonial eram moldadas
nas coxas dos escravos. A história foi
disseminada por muitos anos e teria
surgido devido à ausência de padronização e diferenças de qualidade na
fabricação das telhas.
No artigo “Eram as telhas feitas nas
coxas das escravas”, publicado na revista de Arqueologia, da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), em 2006, o
arquiteto argumenta que a telha, antes
de ser enviada ao forno para queima,

precisava secar sob o sol entre 10 a 15
dias, o que inviabilizaria a possibilidade
de uma pessoa ficar durante esse período com ela nas coxas.
O segundo argumento utilizado
pelo arquiteto é a matemática. Ele
defende que se a medida das coxas de
um homem de 1,80 metros de altura
fosse utilizada como molde, só seria
possível fabricar uma telha de 36 cm
de comprimento, mas as tradicionais
medem 77 cm. “Se estabelecermos
uma simples regra de três, poderemos
verificar que para fabricar uma telha
de 77 cm precisaríamos contar com
um escravo (a) de 3,85 m de altura”,
escreveu no artigo.

La Pastina, que é especialista em
Restauro e Conservação de Monumentos Arquitetônico, chegou a essa
conclusão após percorrer, em 1976, o
estado de Santa Catarina em busca de
telhas para restauração da Fortaleza
de Santa Cruz, na Ilha de Anhatomirim.
Aprendeu a forma como as telhas eram
feitas durante uma visita a uma olaria
artesanal. O arquiteto foi por muitos
anos superintendente do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional no Paraná (Iphan/PR) e se
aposentou em 2016.
Fonte: Artigo “Eram as telhas feitas nas coxas das escravas”, José La Pastina Filho
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Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto
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Financiamento
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Estação Barracão

As estações
As estações ferroviárias em Ribeirão Preto no
século XIX e no XX caracterizam-se pela óbvia
diferença de estilos e por serem projetos que são
replicados em outras construções
A estrada de ferro chegou ao interior paulista no final do século XIX para responder à necessidade de escoamento da crescente produção de café, que mudava a característica econômica do estado de São Paulo e do Brasil naqueles anos.
A expansão dessa lavoura e a urbanização das cidades caminharam junto com a
abertura das vias férreas, que antes ficavam distantes dos centros produtores do
fruto. Até as ferrovias alcançarem o interior paulista, o café era transportado por
tropas de mulas, ocasionando perdas no caminho. Estima-se que os custos da
produção foram reduzidos em 20% com o novo modelo de transporte.
Essa é a descrição de um período anterior à aviação, que começou a ser comercialmente explorada nos primeiros anos do século XX, e ao transporte rodoviário (os primeiros caminhões surgiram na Alemanha nos anos 1890); de quando
Ribeirão Preto era uma vila cercada por cafezais e estruturava-se para receber
imigrantes italianos. A ferrovia surgiu para atender à necessidade de transporte da
produção até o Porto de Santos e também para fazer chegar os italianos à cidade.
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Rodoviária Ribeirão Preto

O livro Campos Elíseos e Ipiranga
– Memórias do Antigo Barracão,
da arquiteta e urbanista Adriana
Capretz Manhas, está disponível
para download no Portal da
AEAARP – www.aeaarp.org.br.

“Todos desembarcavam na estação
Barracão”, conta a arquiteta e urbanista Adriana Capretz Manhas, docente
da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) e autora do livro Campos Elíseos e Ipiranga – Memórias do Antigo Barracão. A Barracão, que fica na
região do bairro Ipiranga, é a única
estação ferroviária remanescente desse período. A outra ficava na Avenida
Jerônimo Gonçalves, no mesmo lugar
onde hoje está a Rodoviária de Ribeirão Preto. As duas eram da Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro.

A mudança da estação
“A Companhia Mogiana vinha passando períodos difíceis desde a
crise de 1929, que afetou significativamente a produção do café.
Mesmo assim manteve as operações normalmente até 1952,
quando foi encampada pelo Estado de São Paulo. Nos anos 1960, a
companhia tentou se reerguer e em 1966 encomendou o projeto da
nova estação ferroviária ao arquiteto Oswaldo Bratke, que também
desenvolveu as estações da companhia em Uberaba e Uberlândia.
No entanto, o projeto que previa 3 fases de implementação só
teve a primeira delas executada, pois no mesmo período o setor
ferroviário de todo país começou a entrar em falência pelas políticas
rodoviaristas, principalmente do governo Juscelino Kubitschek. A
companhia não teve forças e em 1971 teve todo o seu patrimônio
incorporado à Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). A partir daí, além das
estações, também os ramais foram desativados gradativamente.”
Ana Cirigliano, docente do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Estácio de Ribeirão Preto e doutoranda do Instituto
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP)
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Estação Ferroviária de Ribeirão Preto

estações era pré-fabricada com estruturas de ferro e fechamento em tijolo
aparente.
Esse modelo é replicado em toda
a região, por isso as estações são tão
parecidas. Interessante é que nos
anos de 1960, quando foi encomendado a Oswaldo Bratke o projeto da
nova estação, que resiste na Avenida Mogiana, foi usado mais uma vez
um projeto replicável. Desta vez, porém, modernista, com lajes cogumelo
e concreto aparente. Oswaldo tem
projetos em várias partes do país e
Adriana explica que há muitas semelhanças entre eles. “Bratik era paulista
graduado pelo Makenzie, que forma-

Arq. Gustavo Nogueira Zeoti

Outra estação ferroviária do mesmo período foi a da Companhia São
Paulo-Minas. Apesar de ter sido instalada com o propósito de transportar
minério para uma siderúrgica, esse ramal serviu somente aos cafeicultores.
A construção está preservada, na Rua
Marquês de Pombal, nos Campos Elíseos, e serve a pequenos comércios.
A arquiteta Adriana explica que a
característica construtiva das três
estações era semelhante. Uma das
justificativas é a de que no final do
século XIX todo o material – ferro, trilhos, locomotivas – vinha da Europa.
O Brasil não tinha indústria capaz de
produzir esses itens. A construção das

Complexo ferroviário

va engenheiro-arquiteto. Ele tinha a
característica de ser pesquisador de
novos materiais e fez inovações em
concreto. Desenhava, detalhava esquadrias, criava esquadrias com elementos detalhados de abertura para
proporcionar conforto térmico”, explica. Os modernistas, ela continua,
tinham preocupação grande com ventilação e iluminação natural, por isso
os pés direitos altos, por exemplo.
Essa, aliás, é uma caraterística do
terminal rodoviário que tomou o lugar
da velha estação de trem na Avenida
Jerônimo Gonçalves. A laje plana, a
possibilidade de instalação de estabelecimentos comerciais, a distribuição
espacial e o uso do desnível do terreno são detalhes que dão ao prédio valor arquitetônico. Diferentemente do
Aeroporto Leite Lopes, por exemplo,
sobre cujo projeto Adriana prefere
não comentar.

O livro Campos Elíseos
e Ipiranga – Memórias
do Antigo Barracão, da
arquiteta Adriana Capretz
Manhas, está disponível no
Portal da AEAARP
www.aeaarp.org.br.

