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 Os principais problemas 
ambientais, sociais econômicos, 
relacionados a drenagem urbana, 
estão na sua maioria localizados em 
grandes centros urbanos. 
 Esta problemática é devido a 
fatores como aumento de taxas de 
impermeabilização e desregulamento 
do ciclo hidrológico, que proporcionam 
um aumento do 
escoamento 
superficial direto 
(ESD). 
 Assim, 
técnicas alternativas 
como a captação de 
água pluvial podem 
ser utilizadas para 
minimizar os impactos 
da urbanização nos 
sistemas de drenagem, e 
consequentemente trazer benefícios 
significativos ao usuário, tais como 
reaproveitamento deste tipo de água 
residuaria.  
 Neste contexto, o estudo teve 
por finalidade analisar a implantação 
de telhados tipo borboleta para 
captação de água pluvial, onde foram 
apresentadas as vantagens sobre os 
telhados convencionais. 
 O estudo foi realizado a partir 
do Método de Rippl e o Método de 
Azevedo Neto para dimensionamento 

Ana Carolina Braga
Engenheira Ambiental; e-mail: carolinabraga22@hotmail.com

Adhemar Watanuki Filho
Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Urbana; 
e-mail: adhemarwatanuki@yahoo.com.br.

ESTUDO DE TELHADOS TIPO BORBOLETA PARA 

de reservatórios individuais, com intuito de 
estimar o armazenamento de águas 
pluviais para aproveitamento inclusive nos 
períodos críticos de seca. 
 Com a aplicação dos métodos 
adotados observou-se que ambos 
apresentaram resultados semelhantes 
referente a estimativa de volume 
armazenado. 

 Com relação a 
tipologia geométrica do 
telhado, observou-se que 
tecnicamente é vantajoso 
devido a redução 
dimensional da calha 
utilizada, sendo aplicado 
apenas um componente 
na região central. 
Comparado aos telhados 
de quatro águas, o 

telhado adotado também se torna viável 
devido a redução de madeira utilizada na 
estrutura. Sendo assim, coberturas do tipo 
borboleta são alternativas para a redução 
dos picos de vazão e redução nos custos 
de consumo de água, além de 
apresentarem vantagens econômicas e 
notável eficiência na captação.

Palavras–chave: urbanização, sistemas 
de drenagem, reuso de água pluvial, 
telhados borboletas.
Keywords: urbanization, drainage 
systems, rainwater reuse, roofs butterflies.

O estudo foi realizado 
a partir do Método de 

Rippl e o Método 
de Azevedo Neto
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

+

+

Coberturas tipo borboleta
Fonte: Casa e Construção

Coberturas tipo borboleta
Fonte: Casa e Construção
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 A caminhada torna-se uma atividade agradável se o espaço público propiciar 
características que facilitem as pessoas a andar a pé pelo seu bairro. Para Jacob 
(2018) a caminhada torna-se uma prática comum entre as pessoas quando são 
identificados os fatores que influenciam o indivíduo a caminhar no bairro onde mora.  
 Jacobs (2011) afirma que a calçada mostra seu significado quando integrada a 
outros elementos como os edifícios e usos limítrofes a ela. Isso cria uma dependência 
da rua com a calçada. 
 Para avaliar a qualidade do bairro para caminhada, é necessário haver 
instrumentos que qualifiquem as características (ou atributos) do espaço urbano para 
a prática da caminhada. No Brasil, pesquisadores vêm desenvolvendo instrumentos 
que possam avaliar tecnicamente as condições da qualidade do bairro para 
caminhada. 
 O ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Brasil lançou o 
Índice de Caminhabilidade (iCam) em 2016, na versão de projeto piloto, para avaliar 
as condições de caminhabilidade no entorno da Praça Tiradentes, Centro Histórico do 
Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), 
órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Pública Arquitetos. Ao longo de 2016 e 2017 
a ferramenta foi objeto de algumas discussões. 
 Como resultado o ITDP promoveu uma revisão desta primeira edição, dando 
continuidade a uma nova versão do índice que já está no 2.0. 
 O Instrumento de auditoria formula um índice para avaliar as condições de 
caminhabilidade de uma determinada região. 

Esta nova versão tem 15 indicadores agrupados nas seis categorias previamente 
estabelecidas: 
   1 - Calçada, onde é avaliado o tipo de pavimento e a largura. 
   2 - Mobilidade, onde é avaliada a dimensão das quadras e a distância até o ponto de 
transporte público mais próximo.
   3 - Atração, onde é avaliado as fachadas permeáveis, as fachadas ativas, uso 
público diurno e noturno e uso misto do solo.
   4 - Segurança viária, onde é avaliado o tipo de rua e seus cruzamentos, 
   5 - Segurança pública, onde é avaliado a iluminação e o fluxo de pedestres diurno e 
noturno. 

Angelo Jorge Madureira Morselli, Juliana Bevilacqua Jacob, Discente do Curso de 
Engenharia Civil do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior - ITES
email: jorgemorselli@gmail.com

Docente do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior – ITES,
curso de Engenharia Civil, mestra em Engenharia Urbana PPGEU UFSCAR.

ICAM ITDP – UMA ANÁLISE DO INSTRUMENTO PARA VERIFICAÇÃO 
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   6 - Ambiente, onde é avaliado a sombra e 
abrigo, poluição sonora, coleta de lixo e 
limpeza. 

 Como resultado final, a aplicação 
da ferramenta avalia as condições do 
espaço urbano e monitora o impacto de 
ações que qualificam o espaço para o uso 
do pedestre. 
 O (iCam) Índice de 
Caminhabilidade durante o seu tempo de 
implementação e aplicação está 
propiciando benefícios para a avaliação 
das áreas em que serão aplicados os seis 
atributos. 
 Com base nos resultados das 
áreas de aplicação, com pontuações 
desejadas ou não, consegue obter um 
planejamento de ações de melhorias a 
curto e longo prazo a serem aplicados para 
propiciar melhorias na qualidade da 
caminhabilidade para os pedestres. 

 Palavras-chave:  transporte não-
motorizado; pedestres; calçadas.

 Referências bibliográficas:
 ITDP (Rio de Janeiro) (Org.). Índice 
de caminhabilidade - Ferramenta: (iCAM), 
Ferramenta, Versão2.0. Rio de Janeiro: 
Itdp, 2018. 48 p. 
 JACOB, J. B., a relação da 
satisfação das condições de 
caminhabilidade com a qualidade do bairro 
para caminhada em um município de 
pequeno porte. 2018 116 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Engenharia Urbana, 
Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Urbana, Universidade Federal 
de São Carlos, São Carlos, 2018. 

DA QUALIDADE DA CAMINHADA EM ÁREA URBANA 



MÉTODO DE INTERLIGAÇÃO DE SETORES DE 
TRANSFORMADORES SECUNDÁRIOS DE 

DISTRIBUIÇÃO EM SITUAÇÕES 
EMERGENCIAIS UTILIZANDO-SE 

DE 'DISJUNTOR-JUMPER’

Eng. Eletricista Marcelo Bacalini 

 Desenvolveu-se um equipamento denominado 'Disjuntor-Jumper' para a 
interligação de setor de transformador de tensão secundária de distribuição (setor 
avariado) ao setor secundário de distribuição adjacente (setor no qual será realizada a 
interligação) em situação emergencial, quando houver falha (defeito/queima) no 
transformador secundário de distribuição. 
 Tal equipamento se faz necessário, uma vez que a logística para a 
substituição do transformador secundário de distribuição exige um tempo 
considerável; visando, desta forma, a continuidade e a qualidade no fornecimento de 
energia elétrica que são preceitos essenciais no setor elétrico; sem que haja para isso 
desligamentos desnecessários do setor secundário de distribuição adjacente. 

2.1 Terminologia
No sentido de esclarecer algumas definições, indicamos alguns termos essenciais 
utilizados: Rede primária, ou circuito primário, são as redes de distribuição da classe 
de 15 kV, nas tensões nominais de 11,9 ou 13,8 kV. Os circuitos secundários, ou rede 
secundária, são os circuitos nas tensões de (220/127 V). Consumidores de baixa 
tensão são aqueles ligados diretamente à rede secundária.
Na FIGURA 1 exemplificamos o sistema de distribuição de energia elétrica, da 
transmissão ao consumidor final, onde podemos verificar o transformador no poste e o 
ramal de serviço que é o foco deste nosso trabalho.

DESENVOLVIMENTO



Os transformadores na rede de 
distribuição são trifásicos (FIGURA 2) e 
possuem conexões no lado AT (alta 
tensão) em delta e no lado BT (baixa 
tensão) em estrela com o neutro aterrado.

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO

 As falhas em transformadores 
podem ser classificadas pela sua duração 
em dois tipos: faltas transitórias e faltas 
permanentes.
 As faltas transitórias são aquelas 
em que, havendo a operação de um 
equipamento de proteção, desaparece a 
causa do defeito e o circuito funciona 
normalmente depois de religado.
As causas mais comuns de defeitos 
transitórios são:
 Descargas atmosféricas;
 Contatos momentâneos entre 
condutores;
 Abertura de arco elétrico;
 Materiais sem isolação adequada.
As faltas permanentes são aquelas em 
que é necessária a intervenção do homem 
para que se corrija o defeito causador da 
interrupção antes de se religar o 
equipamento operado.
 As causas dos defeitos 
permanentes (queima de transformadores 
de distribuição) ocorrem por vários 
fatores, dentre eles:
 Meio Ambiente (árvores, 
descargas atmosféricas, pássaros);
 Comunidade (ligações 
clandestinas, vandalismo, pipa na rede, 
aumento de cargas, fraudes);
 Sistema Elétrico 
(desbalanceamento de fase, sobrecargas, 
manobras).

TIPOS DE FALHAS EM TRANSFORMADORES
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PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR 
DE DISTRIBUIÇÃO

 A proteção dos transformadores de distribuição é feita através de chaves 
fusíveis no lado da alta tensão. As chaves fusíveis devem, no mínimo, ter corrente 
nominal de 100 A, NBI 95 kV e capacidade de interrupção assimétrica de 10.000 A 
sendo os transformadores trifásicos e os enrolamentos ligados em delta-estrela com 
atraso de 30 GR, polaridade subtrativa, a corrente do lado da rede primária em caso 
de curto-circuito na rede secundária só obedece à relação de transformação quando 
este curto-circuito for trifásico. O 'Disjuntor-Jumper' é constituído de um disjuntor 
termomagnético, que tem papel de interligação a plena carga dos setores, bem como 
de proteção no caso de alguma falta nos setores interligados, onde o mesmo irá se 
sensibilizar e atuar extinguindo a falta; evitando, desta forma, a atuação da proteção 
primária.

10

 No que diz respeito ao 
atendimento emergencial em 
equipamentos, as técnicas tradicionais 
utilizadas são onerosas, com alto tempo 
de disponibilidade para os clientes. Assim, 
o desenvolvimento do equipamento 
'Disjuntor-Jumper', que é utilizado na 
interligação de setores secundários de 
distribuição, conforme mostra a FIGURA 
3, é de suma importância; pois coloca 
uma proteção que funciona como um 
limitador de corrente e evita um 'pisca', ou 
seja, interrupção, no circuito (setor 
secundário de distribuição adjacente) que 
será interligado.
 Tal equipamento serve, também, 
como proteção secundária do circuito com 
o transformador queimado; pois havendo 
defeitos nos circuitos secundários de 
distribuições (tais como: ramais de 
serviço, ramais de entrada, muflas 
secundárias subterrâneas, dentre outros 
defeitos anormais ocasionados por força 
maior), que podem ocasionar a queima 

O EQUIPAMENTO

FIGURA 3: Interligação de setores secundários de 
distribuição (adjacente - avariado).

dos elos primários do transformador de 
distribuição do circuito que será 
interligado, o 'Disjuntor-Jumper' (FIGURA 
4) será sensibilizado e atuará extinguindo 
a falta; resultando, desta forma, em um 
sistema com uma confiabilidade 
considerável, comparado aos métodos 
atuais de interligação de setores de 
transformadores secundários de 
distribuição em situações emergenciais.



 Um dos fatores preocupantes, 
quando da interligação, é a queda de 
tensão a limites precários ou críticos, 
motivo pelo qual a sua utilização se 
restringe a circuitos com transformadores 
de baixas potências, de 45 kVA ou 
inferiores, em conformidade com os 
padrões estabelecidos pela ANEEL 
(TABELA 1); a partir dos quais, é possível 
analisar o quão eficiente está sendo o 
sistema interligado e tomar as medidas 
cabíveis para adequação, caso seja 
necessário, inclusive a própria interligação 
com outros setores secundários de 
distribuição adjacentes, visando a 
qualidade no fornecimento de energia.
 É necessário ressaltar, aqui, que 
a Resolução 505 da ANEEL, de 
26/11/2001, estabelece as disposições 
relativas à conformidade dos níveis de 
tensão de energia elétrica.

Faixa de Valores 
Adequadas de Tensão

Faixa de Valores
Críticos de Tensão

Tensão Nominal (TN) 
Padronizadas

Faixa de Valores
Precários de Tensão

(189 ≤ TL < ou 
231 < TL ≤ 233) / 
(109 ≤ TL <116 ou 
133 < TL ≤ 140)

(201 ≤ TL < 231)
(116 ≤ TL ≤ 133)220 / 127

Disjuntor-Jumper

(TL < 189 ou TL > 233)
(TL <109 ou TL > 140)

TABELA 1: Limites das faixas de tensões considerados padrões pela ANEEL.

 A utilização do 'Disjuntor-Jumper', quando da interligação dos setores 
secundários de distribuição, foi adotada pela concessionária CPFL Paulista e 
implantada como passo padrão, através do GED 11089 – Manual do Eletricista – 
Tarefas de Acessórios – item 22 – Jampear Transformador, conforme orientações 
técnicas que serão observadas 'passo-a-passo' mais adiante, levando-se em 

IMPLANTAÇÃO NO CPFL PADRÃO
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consideração a confiabilidade do sistema e assegurando-se a segurança e a 
integridade de seus colaboradores e seus consumidores, o que são premissas da 
CPFL Energia.
 A utilização do equipamento na interligação de setores secundários de 
distribuição pode ser verificada na FIGURA 5, bom como possíveis interligações que 
se fizerem necessárias a outros setores adjacentes para adequação das Faixas de 
Valores de Tensão a valores Adequados de Tensão.

Quando da substituição de 
transformadores secundários de 
distribuição de 15 kVA, 30 kVA e 45 kVA, 
na Região Nordeste - CPFL Paulista, no 
período de Dezembro/2007, conforme 
TABELA 2, foi verificado um percentual 
satisfatório na utilização do equipamento 
'Disjuntor-Jumper' nos eventos de queima 
de transformadores secundários de 
distribuição e sua interligação em situação 
emergencial.FIGURA 5: Setor secundário de distribuição passível de 

utilização de 'Disjuntor-Jumper'.

TABELA 2: Percentual de utilização de 'Disjuntor-Jumper' no mês de Dez/07 no CO Nordeste.

QUANTIDADE

PERCENTUAL

33 13 46

71,74 28,26 100

Logo após a equipe detectar a queima 
do transformador, são abertas as chaves 
fusíveis e grampos de linha viva, sempre 
ressaltando a segurança e integridade 
dos colaboradores, de acordo com a 
FIGURA 6. Abertura de fusíveis e 
grampos de linha viva.

Sequencialmente são desconectados os 
condutores secundários dos terminais das 
buchas do transformador e o condutor de 
aterramento do transformador, as pontas 
dos condutores são isoladas e amarradas 
na rede secundária, conforme pode ser 
visto na FIGURA 7. Desconexão de 
condutores secundários.

SEQUÊNCIA NA EXECUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DE SETORES 
SECUNDÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

6

7

Total de Eventos
Eventos não-

utilizados ‘disjuntor-
jumper'

Eventos utilizados
“disjuntor-jumper”

QUEIMA DE TRANSFORMADORES 15 / 30 / 45 kVA - URBANO - DEZEMBRO 2007
CENTRO DE OPERAÇÃO NORDESTE – CPFL PAULISTA

712
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 Após a análise do CO (Centro de 
Operação) em um topo aberto da rede 
secundária de distribuição (FIGURA 8), o 
mesmo será interligado ao setor 
secundário de distribuição adjacente. Vale 
ressaltar que, com a utilização do 
'Disjuntor-Jumper' na interligação, não 
será necessário o desligamento do setor 
secundário de distribuição adjacente; 
proporcionando, desta forma, uma 

eficiência considerável ao sistema elétrico de distribuição e, consequentemente, uma 
maior confiabilidade do sistema de distribuição de energia, influenciando diretamente 
em alguns índices apurados pela ANEEL para fins de avaliação do desempenho das 
concessionárias de energia elétrica do país. Topo secundário de distribuição aberto.

Passo seguinte é a instalação de 
coberturas isolantes, iniciando-se pelo 
condutor inferior, o que proporciona maior 
segurança ao serviço executado, no topo 
secundário de distribuição aberto, como 
pode ser observado na FIGURA 9.

8

9

+

+

Em seguida é feito o içamento do 'Disjuntor- 
Jamper' de forma fácil e segura, onde o 
mesmo será fixado na ferragem do poste de 
forma simples e rápida (FIGURA 10), uma vez 
que as estruturas secundárias de distribuição 
seguem um padrão no que se refere à 
disposição das ferragens; facilitando, assim, a 
utilização do equipamento.

Depois é verificado se o disjuntor do 
dispositivo está desligado; então, são 
conectados primeiro os terminais do 
dispositivo nas fases da rede 
secundária do lado desenergizado e 
segundo os terminais do dispositivo nas 
fases da rede secundária do lado 
energizado. Na sequência, é ligado o 
disjuntor e efetuada a medição de 
tensão e corrente (FIGURA 11) em 
conformidade com os padrões 
estabelecidos pela ANEEL, como foi visto anteriormente.

+
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+
Por fim, são retiradas as 
coberturas isolantes da rede 
secundária, onde pode ser 
observada a interligação dos 
setores (FIGURA 12). Todo esse 
procedimento é feito de forma 
rápida e segura, assegurando-se a 
continuidade no fornecimento de 
energia o que gera uma 
confiabilidade ao sistema de 
distribuição e evita transtornos de 
grande monta aos consumidores 
(em alguns casos, há necessidade 
de energia continuamente para a 
própria manutenção da vida, 
considerando alguma UTI 
residencial), bem como ao 
comércio e indústrias em geral, 
pois nos dias atuais o 
fornecimento contínuo de energia 
se faz imprescindível.

    O desenvolvimento do equipamento 
denominado 'Disjuntor Jumper', acoplado 
ao seu método de utilização, proporciona 
uma eficiência considerável aos serviços 
na área de sistemas de distribuição de 
energia elétrica, proporcionando maior 
confiabilidade do sistema de distribuição 
de energia, bem como melhor qualidade 
no fornecimento da mesma; influenciando 
diretamente nos indicadores de 
continuidade, os quais são apurados pela 
ANEEL para fins de avaliação do 
desempenho das concessionárias de 
energia elétrica do país.
   Tal eficiência e confiabilidade vêm de 
encontro à realidade do setor elétrico 
atual, uma vez que são utilizados 
inúmeros equipamentos eletroeletrônicos 
necessários à manutenção da vida, tanto 
em residências como em hospitais, onde 
é imprescindível a continuidade no 
fornecimento de energia elétrica.
   Assim, o 'Disjuntor Jumper' se faz 
necessário nos dias atuais, bem como a 
logística de substituição do transformador 
secundário de distribuição, que poderá 
ser executada em horário comercial, 
proporcionando um excelente custo-
benefício imediato, visando a adequação 
dos equipamentos com o menor impacto 
possível ao sistema existente, além da 
satisfação de um modo geral.
   Esta aplicação foi desenvolvida na 
CPFL Paulista pelos eletricistas de 
distribuição, com o apoio da Engenharia 
de Manutenção e o RH - Treinamentos, 
implantada em todo o Grupo CPFL, 
fazendo parte de uma padronização 
denominada CPFL PADRÃO – 
Orientação Técnica Número 11089, 
sendo publicado no GED - 
Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos, em 2007.
   O ferramental e dispositivos utilizados 
foram frutos de pesquisas entre os vários 
fabricantes, fornecedores da CPFL.
   A tecnologia do 'Disjuntor Jumper' está 
registrada nos Estados Unidos com 
validade para todo o mundo.

CONCLUSÃO
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LIXO URBANO PODE SER 
TÓXICO - CUIDADO!

 Inicialmente vamos comentar o que 
mais comumente encontramos no lixo caseiro 
com características muito perigosas: baterias e 
pilhas.
 Nestes equipamentos descartados 
encontramos comumente chumbo, mercúrio, 
cádmio, cobre, manganês, níquel e lítio, metais 
muito tóxicos para o ser humano e demais 
seres vivos. Estes metais são prejudiciais à 
saúde, em particular mercúrio, chumbo e 
cádmio causando doenças neurológicas, 
motoras, etc.
 A utilização de baterias recarregáveis 
e pilhas alcalinas reduzem muito o descarte de 
pilhas e baterias. Se ocorrer vazamentos nas 
pilhas/baterias lavar os locais atingidos do 
corpo humano com água abundante. 
A maioria das pilhas recarregáveis é de 
níquel/cádmio e estão em desenvolvimento 
pilhas de níquel metal hidreto (NiMH), ainda 
com custo elevado, bem como a de íons de 
lítio ideal para a proteção do meio ambiente.
Seus fabricantes, filiados à ABINEE, procuram 
reduzir ao máximo o uso destes metais 
contaminantes e o CONAMA através da 
resolução nº 257 estabelece a porcentagem 
máxima de sua utilização em cada 
pilha/bateria.
 Considera-se importante não misturar 
pilhas novas com as velhas e não remover o 
invólucro das mesmas, cuidados com o 
descarte e na sua utilização prestar atenção de 
utilizá-las na posição correta dos polos. Mais 
da metade das pilhas descartadas vai para os 
depósitos municipais, incluindo os aterros 
sanitários.
 No Japão identificou-se uma doença, 
tai-tai, de pessoas que consumiram alimentos 
contaminados com cádmio. O Cd penetra 
principalmente nos rins, no fígado e nos ossos 
(osteoporose).

Luiz Antonio Guimarães
Engenheiro Civil

   Apesar de muitos fabricantes 
negarem, constatou-se a presença de 
mercúrio na composição das pilhas. O 
Hg é absorvido pelas vias respiratórias 
quando está em forma de vapor ou 
sólido em suspensão no ar, neste caso 
causando distúrbios 
neuropsiquiátricos.
A ABNT, através da NBR 10.004, 
estabelece como nível de tolerância 
máxima para o ser humano a taxa de 
33 mg de mercúrio por grama de 
creatina urinária e 0,04 mg por m³ de 
ar no ambiente de trabalho.
   Reciclagem e destinação de pilhas. 
Desde 22/07/2000 devem ser 
devolvidas para os fabricantes as 
pilhas de níquel/cádmio, chumbo-ácido 
e óxido de mercúrio.
   Desde 1997 na ABINEE tem sido 
realizadas reuniões com fabricantes, 
órgãos oficiais fiscalizadores e 
sociedade, para assegurar o 
cumprimento de todos os parâmetros 
de reutilização, reciclagem, tratamento 
e disposição final do material.
 Reciclagem de baterias de 
Ni/Cd. Em estudos realizados na 
Escola Politécnica – USP a partir do 
ano 2000 exploraram diferentes 
técnicas e atualmente estão na fase de 
patente do melhor sistema pesquisado.
Na reciclagem, o cádmio com pureza 
superior a 99,90% retorna para a 
fabricação de bateria e o níquel e ferro 
obtidos são utilizados na fabricação de 
aço inox.
 As pilhas/baterias que 
obedecem as normas brasileiras (NBR 
10.004), CONAMA (resoluções 257/99 
e 263/99) e fiscalização da ABINEE 
não interferem no Meio Ambiente, 
podendo depositá-las nos lixos 
municipais (lixos domésticos).
Dentro destes conceitos o nosso Meio 
Ambiente parece estar protegido! 

Mercúrio (Hg)



MUDAR PARA EVOLUIR, EVOLUIR PARA MUDAR

Francisco Innocencio Pereira
Eng. Químico e Seg Trabalho, Conselheiro do CREA-SP e Presidente da AEAA-MA

 “Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. A célebre frase de 
Antoine Laurent Lavoisier, Pai da Química Moderna, expressa o nosso 
pensamento de que a vida é uma eterna mudança. 
Autor da Teoria da Evolução das Espécies, o cientista britânico Charles Darwin 
vaticinou que “não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais 
inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças”.
A mudança faz parte da evolução e para que haja evolução é preciso mudança: 
de hábito, de pensamento, de cultura... Até bem recentemente não havia 
telefone celular e internet e a comunicação era precária. 
 Os veículos tinham design antiquado e poucos recursos de segurança. 
Não havia capacetes para motociclistas. Fotografias precisavam ser reveladas. 
 A máquina de escrever era o instrumento mais complexo disponível para 
documentar desde correspondências até balanços patrimoniais e pesquisas 
científicas.
 Graças ao aperfeiçoamento de equipamentos e novas tecnologias, hoje, 
o nosso sistema de telecomunicações oferece maior rapidez de acesso e 
universalização de informações, favorecendo a difusão de conhecimento e 
democratizando educação e cultura. 
À medida em que mais pessoas utilizam telefonia móvel e internet, os custos 
para aquisição de aparelhos e serviços fica menor. Quem não domina essas 
tecnologias é visto pela sociedade como um analfabeto digital. 
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 O exemplo da evolução das 
telecomunicações é apenas um em 
meio a milhares. Há 10 anos, líamos 
em 2 horas os títulos das invenções 
patenteadas em um dia. Atualmente, 
são necessárias mais de 30 horas. 
A informação está muito mais 
acessível. Basta um clique e já se 
obtém um vídeo explicativo de qualquer 
assunto que se queira saber.
A engenharia contemporânea tem 
novos métodos, novas maneiras de 
calcular. É mais precisão e mais 
economia. Mas ainda há engenheiros e 
técnicos que são do tipo 'Gabriela': 
“...eu nasci assim, vou morrer assim...” 
E como os dinossauros estão 
condenados ao desaparecimento. 
 Na Engenharia contamos com 
inúmeras ferramentas para aplicar e 
projetar melhorias em todas as áreas 
de conhecimento.  Basta querer. 
 Cada um só consegue mudar 
aquilo que acha que pode e deve 
mudar. Quem se sensibiliza pela 
mudança do mundo, adapta-se a ela e 
as mudanças começam a acontecer 
sem parar.
 As novas teorias podem ser 
vivenciadas através do meio empírico, 
que é o caminho da experiência de 
viver as novas mudanças, ou pode-se 
aprender com as teorias já vividas por 
outros e assim 'encurtar' o caminho.  
“Se o outro tentou dessa forma e não 
deu certo, eu tentarei de outro modo”.
 Em meio a tantas mudanças 
ficam as perguntas que cabem a cada 
um fazer e responder: “Qual é o legado 
que você quer deixar?” “Você se 
aprimora?”  “Está aberto a novas 
possibilidades?”  “Aprende com tudo e 
com todos?” 
 Quem não muda, estagna. E 
água parada apodrece.



POR QUE ARBORIZAR AS RUAS

TEMPERATURA ATÉ 5º MENOR

MENOS BARULHO

MENOR RISCO DE ENCHENTE

UMIDADE DO AR MAIOR

PAISAGEM MAIS BONITA

IMÓVEIS MAIS VALORIZADOS

CALOR

BARULHO

MAIOR RISCO DE ENCHENTE

AR SECO

MENOS BELEZA

MENOR VALOR IMOBILIÁRIO



CLASSE TOXICOLÓGICAS DAS FORMULAÇÕES DE 
AGROTÓXICOS, COM BASE NOS DADOS TOXICOLÓGICOS

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

DADOS TOXICOLÓGICAS CLASSE IICLASSE I CLASSE III CLASSE IV

Opacidade reversível 
ou não dentro de 
7 dias ou irritação 

persistente

Sem opacidade, 
irritação reversível 

em 7 dias.

Sem opacidade, 
irritação reversível 

em 72 horas.

Sem opacidade, 
irritação reversível 

em 24 horas.
LESÕES OCULARES

LESÕES DÉRMICAS
Provoquem 

corroção 
ou ulceração

Irritação severa 
nota: ≥ 5 

(Draze e cols)

Irritação moderada 
nota: ≥ 3 - 5 

(Draze e cols)

Irritação leve 
nota: < 3 

(Draze e cols)

Rodovias 
pavimentadas

Rodovias 
pavimentadas

Ferrovias

Dutovias

Hidrovias

mil km de via BRASIL CHINA ÍNDIA RÚSSIA EUA

212 4.696 3.502 1.054 4.416

29 124 68 86 225

19 113 35 249 2.840

14 127 15 102 41

Fonte: Ilos
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