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O tema “A Cidade do Futuro: Viver ou Sobre-
viver?”, definido para o nosso Dia da Engenharia 
Alemã, que acontece no dia 17 de outubro de 2013, 
está sendo abertamente discutido e abordado por 
todos os brasileiros que moram nas grandes cida-
des. Obras de infraestrutura, algumas delas impos-
tas pela FIFA para os eventos esportivos de 2013 
e 2014, outras em razão da pressão dos eleitores, 
estão modernizando nossas cidades para facili-
tar a vida de seus moradores. Os problemas nas 
grandes cidades são muitos, os quais são herança 
de sua própria história, mas os horizontes são pro-
missores. Nunca se investiu tanto na infraestrutura 
das grandes cidades como nos últimos anos: im-
portantes aspectos como mobilidade, saneamento, 
energia, segurança, educação e saúde são tratados 
e discutidos diariamente.

São Paulo é, hoje, a cidade com os maiores desa-
fios: possui, por exemplo, quase cinco (5) milhões 
de veículos, cerca de 25% da frota nacional. São 
realizados cerca de 30 milhões de deslocamentos 
por dia. Uma pesquisa divulgada pela Organização 
Internacional do Trabalho mostra que 23,2% dos 
paulistanos levam mais de uma (1) hora para che-
gar ao trabalho contra uma média de 9,5% dos bra-
sileiros. Este exemplo mostra claramente que algo 
tem de mudar, em especial nas grandes cidades.

O Dia da Engenharia Alemã e a revista Enge-
nharia Brasil-Alemanha da VDI-Brasil tratam 
exatamente deste importante assunto e buscam 
apresentar novas técnicas e tecnologias para me-
lhorar a qualidade de vida, o ambiente de traba-
lho, a moradia e a forma de viver dos habitantes 
das cidades grandes. A 2ª edição da revista Enge-
nharia Brasil-Alemanha, que acompanha o maior 
evento da nossa Associação dos Engenheiros Bra-
sil-Alemanha, o Dia da Engenharia Alemã, estão 
em destaque novas ideias, novos planos e arrojadas 
propostas para vencer os desafios do planejamento 
urbano. A revista contempla exemplos bem suce-
didos de modernização implementados nas cida-
des de Singapura, Masdar City, Stuttgart, Rio de 
Janeiro e Grande São Paulo. Também abordamos 
ideias surpreendentes, como criar uma cidade em 
uma ilha artificial em alto mar. 

A maioria das empresas 
já entendeu o desafio das 
grandes cidades e já traba-
lha com diversos projetos 
para melhorar a qualidade 
de vida, ao menos dentro 
da empresa. Muitas ativida-
des já foram implementadas 
ou encontram-se em fase de 
teste ou projeto-piloto. Melhorias constantes nas 
empresas aumentam a produtividade na indústria, 
a qual figura como palavra-chave para o sucesso 
das mesmas a longo prazo. Na indústria, oportu-
nidades são levadas a sério e já se fala até em In-
dústria 4.0 (próxima revolução industrial), com a 
introdução de máquinas inteligentes na produção. 
Conceitos semelhantes podem ser aplicados na or-
ganização das grandes cidades. O futuro já come-
çou e está em plena mudança – precisamos somen-
te trabalhar juntos para superar os entraves de uma 
burocracia e legislação do milênio passado. 

A revista Engenharia Brasil-Alemanha é uma 
contribuição da nossa associação para o fomento 
das discussões sobre o futuro das cidades do Brasil. 
Neste ano, estamos celebrando o “Ano da Alema-
nha no Brasil”, e a cooperação com a Alemanha, em 
especial, tem como objetivo mostrar tendências fu-
turas no desenvolvimento técnico dos dois países. 

A VDI-Brasil não realiza somente o “Dia da En-
genharia Alemã”. Em diversos eventos, cursos, en-
contros tecnológicos, entre outros, apresentamos 
as mais inovadoras tecnologias que estão sendo 
desenvolvidas no Brasil, na Alemanha e no mundo. 
Convidamos você a fazer parte da nossa associação 
e visitar nosso site www.vdibrasil.com.br 

Estamos honrados em poder tê-lo como leitor da 
nossa revista e ficaremos felizes em receber um re-
torno com propostas e comentários sobre esta edição.

Christian Müller
Presidente da VDI-Brasil

Editorial
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Gênese das cidades

Há alguns anos, as cidades estão de novo no 
centro de uma mudança radical. Isso se explica, 
principalmente, pelo fato de que, há aproximada-
mente cinco anos, mais pessoas passaram a mo-
rar nas cidades do que no campo. E essa migração 
continua aumentando. Em poucos anos, 70% das 
pessoas estarão morando em centros urbanos.

Essas mudanças são fundamentais, pois não 
se trata apenas da construção de mais edifícios 
e ruas, porém do desenvolvimento econômico, 
ecológico, técnico e social, além de complexos 
de arquitetura diferenciados. Esse movimen-
to não é novo: ele começou na Antiguidade e, 
agora, tem sua continuidade. No entanto, pelo 
ponto de vista global, é interessante para nós ob-
servar a rapidez com que ele está ocorrendo.

Assim, a necessidade de assentamento em áre-
as urbanas crescerá nos próximos 20 anos. O 
número de pessoas pulará dos atuais 3,5 bilhões 
para cerca de 5,6 bilhões. Ou seja, mais de 2 bi-
lhões num período de duas décadas.

É importante apontar, entretanto, que edifícios, 
ruas e infraestruturas urbanas não podem ser 
construídos tão rapidamente quanto Smartpho-
nes, computadores ou outros bens de consumo 
para os quais essas quantidades de produção já 

são normais. O desenvolvimento de um espaço 
urbano demanda muito mais tempo, além de 
exigir uso excessivo de energia, matérias-primas 
e capital. Além disso, os ciclos de vida das infra-
estruturas urbanas, edifícios e ruas também são 
muito mais longos.

Para uma cidade que se desenvolve de maneira 
lenta e evolucionária, isso, com certeza, não será 
um problema, já que haverá tempo o suficiente 
para reagir às mudanças na tecnologia e na eco-
nomia. Com a atual velocidade do crescimento 
econômico global, no entanto, nós corremos o 
risco de desvincular o crescimento da cidade do 
desenvolvimento nas áreas de energia e de tec-
nologia da construção e do tráfego, de maneira 
a perder a única chance que o desenvolvimento 
urbano traz.

Isso porque, quanto mais denso é o centro ur-
bano, menos energia ele consome. Isso se deve, 
por um lado, a um consumo claramente menor 
de área ocupada por pessoa, mas também a tra-
jetos mais curtos em transporte e trânsito por 
pessoa. Além disso, com a aglomeração, surge 
também maior densidade de potencial criativo, 
a qual pode formar a base para uma nova socie-
dade econômica.

Evolução das Cidades

Por Dr.-Ing. Alexander Rieck - Arquiteto / Fraunhofer IAO
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Economia das cidades

Por este motivo, todo o desenvolvimento glo-
bal e histórico deve ser inicialmente considera-
do em relação ao cenário econômico da cidade. 
Pois todas as cidades possuem, antes de tudo, 
um teor profundamente comercial.

Na Antiguidade, as cidades eram erguidas em 
locais estrategicamente importantes. Em pri-
meiro lugar, pensava-se sempre na provisão su-
ficiente de água (às margens de rios e lagos), nas 
vantagens militares estratégicas (montanhas, 
baías, passagens) e na importância do entorno 
comercial. Estes podiam ser rotas de comércio 
e de transporte que geravam benefícios econô-
micos com impostos e taxas alfandegárias ou 
com o descarregamento e a transferência de 
mercadorias, as quais poderiam ser recursos 
naturais como o sal, cobre ou ferro. Conse-
quentemente, esses assentamentos tornavam-se 
atrativos para assaltos inimigos, o que levou à 
instituição instalações de proteção militar. Essa 
proteção, por sua vez, tornou-se interessante 
também para as pessoas da região que, se ne-
cessário, poderiam se refugiar nas fortificações. 
Com isso, as cidades dominavam seu entorno 
regional, tanto do ponto de vista econômico 
quanto militar e, consequentemente, político. 
As primeiras entidades políticas fortes foram 
cidades-estados com amplo entorno rural- 
econômico. Centros como Constantinopla ou 
Roma eram, por exemplo, os centros do mun-
do. O provérbio “Todos os caminhos levam a 
Roma” deixa isso bem evidente.

Na fase de imigração dos povos, as cidades fo-
ram ameaçadas e, em parte, dizimadas por po-
pulações mais nômades. Por isso, seguiu-se uma 
época marcada por atividades rurais e agrárias. 
O aumento da população europeia e asiática 
precisava cada vez mais de áreas férteis para su-
prir o aumento da demanda por alimentos.

No período seguinte, a Idade Média, surgiu um 
equilíbrio com a existência de grandes centros 
urbanos protegidos militarmente, cuja base eco-
nômica se fundamentava quase sempre no co-
mércio e em manufaturas, enquanto, do outro 
lado, cidades menores, também militarmente 
protegidas, cresciam como centros rurais secun-
dários de uma sociedade agrária.

Neste ponto é interessante notar que, em di-
versas cidades, devido à grande densidade de-
mográfica, foi possível criar uma subcultura 
baseada em uma nova educação, conhecimento 
e política. Assim, por exemplo, as corporações 
regulamentavam o convívio entre as pessoas e 
a transmissão de conhecimento de forma inde-
pendente do clero e da nobreza. A afirmação “O 
ar da cidade liberta” representa esse movimento.

Esta liberdade deu vazão a novas forças criati-
vas e foi adicionalmente promovida pelo fim do 
servilismo. Isso estimulou mais uma nova força 
criativa e econômica. O comércio e a manufa-
tura prosperaram e se tornaram cada vez mais 
importantes para a sociedade.

Na Idade Moderna, com o Iluminismo, esse 
desenvolvimento se expandiu cada vez mais. As 
cidades passaram a formar fortes espaços econô-
micos, ainda cercados militarmente por muros, 
e apostaram no comércio e nas manufaturas, 
concorrendo com outras cidades.

Com o início da era industrial, o desenvolvi-
mento lento e balanceado da cidade e do campo 
teve como experiência a primeira grande acele-
ração. A partir do crescimento cuidadoso das 
manufaturas artesanais, surgiram fábricas com 
uma enorme demanda de mão de obra e de es-
paço para instalações industriais.

Os últimos muros foram demolidos, já que, de-
vido à avançada tecnologia militar (canhões, por 
exemplo), a cidade não pôde mais ser protegida 
por muros. Agora, o desenvolvimento urbano 
apostava na infraestrutura. As ruas começaram 
a ser ampliadas e as canalizações de água e es-
goto acabaram substituindo os velhos cursos de 
água naturais.
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A cidade moderna

Com o início da modernidade, o desenvolvi-
mento das cidades mudou mais uma vez. Isso, 
curiosamente, é atribuído a alguns fatores:
•	 A	ampliação	das	ruas	se	deve	ao	crescimento	

do tráfego individual
•	 Edifícios	são	construídos	como	blocos	agre-

gados e se tornam alvo de investidores.
•	 Cidades	 não	 se	 incendeiam	 tão	 facilmente.	

A experiência do bombardeio na Alemanha 
é um argumento contra ruas estreitas e casas 
muito próximas.

•	 A	 cidade	 moderna	 pode	 ser	 mais	 facilmente	
controlada politicamente e, portanto, é também 
bastante apreciada em Estados absolutistas.

•	 Cidades	modernas	têm	um	fluxo	melhor	de	ar.
•	 Locais	de	moradia	 e	 trabalho	 são	 separados	

(devido às altas emissões da indústria).
Devido ao crescimento vertiginoso das cida-

des, o trânsito aumentou significativamente. Ca- 
da vez mais, a cidade moderna se transformou 
em uma cidade moldada para carros. Vias de 
tráfego cortaram bairros inteiros e se conecta-
ram a outras regiões. Com isso, a cidade perdeu 
seu centro expandido. O crescimento desorde-
nado foi acompanhado por gigantescos gastos 
em infraestrutura e altos custos de transporte. 

O tempo gasto diariamente com o deslocamento 
até o trabalho, ou para ir às compras, por exem-
plo, aumentou excessivamente. A qualidade de 
vida piorou.

Passado e futuro

As últimas grandes visões e ideias sobre a ci-
dade foram desenvolvidas pensando em siste-
mas urbanos utópicos, comparáveis a máquinas. 
Estes eram tão evidentemente inumanos que as 
pessoas descartaram a crença que tinham até en-
tão no avanço e na tecnologia, e a esperança de 
um futuro melhor desapareceu. Isso ficou claro 
principalmente nas imagens negativas de cida-
des de ficção como as vistas no filme Blade Run-
ner. Politicamente, isso também ficou visível na 
postura crescente de rejeição às usinas nucleares 
e à atual ameaça geral de guerra atômica.

Agora, esses avanços negativos parecem ter 
sido superados. Fizemos as pazes com a tecno-
logia e utilizamos ingênua e naturalmente robôs, 
Smartphones e a Internet, depositando nossa 
confiança na capacidade de sensores e compu-
tadores para cuidarem do nosso dia-a-dia. Com 
isso, a cidade do futuro está novamente em voga. 
Está claro que uma cidade sustentável só pode 
ser desenvolvida com o uso de novas tecnolo-
gias, em vista da população crescente.

Mas com isso está claro, também, que a cidade 
do futuro será mais complexa. Sistemas digitais 
penetraram em estruturas existentes e demanda-
ram, em grande parte, uma nova concepção. Ao 
mesmo tempo, nossas demandas por bem-estar, 
segurança, conforto e qualidade também aumen-
taram. Nesse sentido, ainda não existe nenhuma 
previsão de como serão as cidades no futuro.

Além de questões energéticas e da tecnologia 
ambiental, há mais uma mudança importante: 
com o uso de TI e de robôs, a base industrial 
de nossa sociedade global está se modificando. 
Qual será, então, a base econômica da cidade do 
futuro? Com o que as pessoas vão se ocupar e 
como ganharão seu sustento? O que a cidade do 
futuro oferecerá ao homem?
Mais	uma	vez,	a	cidade	é,	portanto,	um	reflexo	

da sociedade.
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São Paulo

Artigos Cidades e Estados

Geraldo Alckmin

Governador do Estado 
de São Paulo

ainda o Estado mais cosmopolita da América 
do Sul, com cerca de três milhões de imigran-
tes, de 70 diferentes nacionalidades. Sua capi-
tal, São Paulo, foi citada entre as 40 cidades que 
farão diferença na vida das pessoas no futuro 
de acordo com recente ranking divulgado pela 
McCann Worldgroup, rede mundial de agências 
de propaganda. A cidade foi lembrada por en-
contrar soluções originais para transformar pro-
blemas urbanos típicos das megalópoles. Se for 
considerada a região metropolitana, ou seja, os 
38 municípios que circundam a capital, a popu-
lação chega a aproximadamente 19 milhões de 
habitantes.	Logo	abaixo,	um	depoimento	do	go-
vernador Geraldo Alckmin sobre o Estado mais 
rico do Brasil.

Terceira unidade administrativa 
mais populosa da América do Sul, 
superada apenas pelo próprio Bra-
sil e ligeiramente pela Colômbia, 
à frente da Argentina e de todos 
os outros países sul-americanos, 
São Paulo é responsável por mais 
de 31% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. Com isso, legitima 
o status de “motor econômico” do 
País. Tem a melhor infraestrutu-
ra em todo o território brasileiro, 
conta com mão de obra qualificada, 
fabrica produtos de alta tecnologia 
e abriga o maior parque industrial 
e a maior produção econômica. É 

Foto: Ministério do Turismo / Jefferson Pancieri

São Paulo, 
terra do empreendedorismo
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Infraestrutura

É impossível falar sobre o Estado de São Paulo 
sem abordar números superlativos. Aqui estão 
instaladas as principais indústrias mundiais. Já 
somos 42 milhões de habitantes. Nosso Produto 
Interno Bruto (PIB) é maior que o da Noruega e 
quase o dobro do argentino. Responde por um 
terço do PIB nacional, é a segunda maior econo-
mia da América do Sul e a terceira maior da Amé-
rica	Latina,	depois	do	próprio	Brasil	e	do	México.

Se fôssemos um país, seríamos a 18ª maior eco-
nomia do mundo, com um investimento anual 
que quintuplicou na última década, chegando, 
em 2013, a R$ 24 bilhões. São Paulo concentra a 
produção industrial de serviços e agrícola, o que 
explica o grande número de municípios entre os 
maiores PIBs brasileiros. É este cenário de pu-
jança econômica e franco desenvolvimento que 
faz de nosso Estado o destino mais atraente para 
o empreendedorismo.

Aqui, o empresário encontra condições reais 
de competitividade, a começar pela posição de 
vanguarda no modelo de Parcerias Público-Pri-
vadas (PPPs). As PPPs abrem um leque de opor-
tunidades que somam mais de R$ 40 bilhões em 
investimentos nas áreas de mobilidade urbana, 
transportes, saneamento, habitação, energia, 
saúde e segurança.

São mais de 30 projetos que estão ampliando uma 
infraestrutura que já oferece as melhores condi-
ções logísticas do País. Aqui estão, por exemplo, as 
melhores estradas, portos e aeroportos. É a garan-
tia do escoamento e barateamento da produção.

Capacitação

Todo esse trabalho estrutural não tem sentido 
se não for complementado com ações direciona-
das à capacitação de nossa gente. E isso é feito 
com o ensino de excelência oferecido em nossas 
Escolas Técnicas (ETECs), nas Faculdades de 
Tecnologia (FATECs), pelos cursos como o Via 
Rápida Emprego e nas três melhores universida-
des públicas do País.

Mas todo esse trabalho estrutural também não 
tem sentido se não for complementado com ações 

direcionadas à capacitação das pessoas. Criamos 
o programa Via Rápida Emprego com cursos de 
qualificação de curto prazo em áreas de grande 
demanda. Nossas 207 ETECs e 56 FATECs ofere-
cem um total de 147 mil vagas para a formação de 
profissionais de ponta para a área de tecnologia.

Também temos três das melhores universida-
des públicas do Brasil, entre elas a Universidade 
de São Paulo, eleita pelo terceiro ano por uma 
instituição de pesquisa como a melhor da Amé-
rica	Latina.

A formação profissional e a inovação têm o re-
forço das descobertas científicas feitas por ins-
tituições de renome internacional, como o Ins-
tituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo (IPT), e são incentivadas por linhas 
de crédito especiais, como a São Paulo Inova, 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP). 
E nossas agências de apoio e fomento oferecem 
toda a assessoria institucional e técnica ao novo 
empreendedor, além de linhas de créditos espe-
ciais para empresas com base na inovação.

Respeito jurídico

Outro fator importante para a atração de inves-
timentos está em nossa segurança jurídica e a ca-
pacidade de sobreviver a fortes crises econômicas 
mundiais. Não por acaso, São Paulo é o Estado 

Da esq./ dir.: Thomas Timm, Edgar Horny, Geraldo Alck-
min e Weber Porto. Alckimin recebe o “Manual de Transfe-
rência de Tecnologia Brasil-Alemanha” da VDI-Brasil.
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brasileiro com o melhor “grau de investimento”, 
segundo agências de risco internacionais.

Paralelamente, avançamos na desoneração de 
impostos para diversos setores, como o courei-
ro-calçadista, o agroindustrial, entre outros seg-
mentos. E acabamos de criar o Comitê Paulista 
de Competitividade, que tem por objetivo trazer 
o setor privado para desenvolver, em conjunto 
com o governo estadual, políticas públicas de es-
tímulo ao empreendedorismo no Estado.

São conquistas que se somam à grande capaci-
dade, ao esforço e ao suor dos paulistas e, juntos, 
formamos uma colmeia de trabalho no sentido 
da cooperação mútua e harmonia na convivên-
cia cotidiana. Uma união que fortalece ainda 
mais as engrenagens desse grande Estado em-
preendedor que é São Paulo. 

Outras medidas do governo do Estado 

•		 Mobilidade urbana sobre trilhos
-  Até 2015, a previsão é investir R$ 45 bilhões 

no transporte sobre trilhos. No momento, o 
governo estadual executa obras em quatro li-
nhas do Metrô, simultaneamente, incluindo 
a implantação do monotrilho, para melhorar 
o atendimento dos 7,3 milhões de passagei-
ros que utilizam os trilhos todos os dias em 
São Paulo. 

-		 O	 Veículo	 Leve	 Sobre	 Trilhos	 (VLT),	 em	
construção na Baixada Santista, beneficiará a 
locomoção de mais de 85 mil pessoas por dia.  

•		Logística e transportes: hidrovia e aeroportos
-  Com investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão, 

o governo está expandindo, fortalecendo e 
melhorando o trecho paulista da Hidrovia 
Tietê-Paraná. Isso facilitará o transporte de 
cargas desde a região oeste do Estado por 
mais de 2.400 km de extensão até próximo ao 
Porto de Santos. 

-  Os aeroportos estaduais (31 ao todo, não in-
cluindo os administrados pela Infraero) tam-
bém estão sendo modernizados e ampliados. 
Isso aumentará a movimentação de passagei-
ros que, em 2012, chegou a quase 3 milhões.

•		 Logística e transportes: rodovias e Rodoanel 
-  A capacidade de tráfego e a segurança das 

principais rodovias do Estado também es-
tão sendo ampliadas com a construção de 
novas faixas e implantação de melhorias. 
Somente na Euclides da Cunha, uma exten-
sa rodovia que cruza a região norte do Es-
tado, o governo está duplicando um trecho 
de 158 km, com investimentos de mais de 
R$ 770 milhões.

-  O Rodoanel Mario Covas, a maior obra viária 
do País, está sendo construído em quatro eta-
pas e, com dois trechos já em funcionamento, 
está criando rotas mais rápidas, seguras e eco-
nômicas, assim como encurtando caminhos 
entre a região metropolitana de São Paulo e as 
principais rodovias do Estado.
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Rio de Janeiro

Eduardo Paes

Prefeito da cidade do  
Rio de Janeiro

2012, a sua paisagem foi considerada Patrimô-
nio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Não à toa, é a cidade brasileira mais conheci-
da no exterior. É ainda a maior rota do turismo 
internacional e principal destino turístico na 
América	Latina.	Hoje,	o	Rio	de	Janeiro,	que	foi	
capital do Brasil entre 1763 e 1960, quando o 
governo transferiu-se para a recém-construída 
Brasília (ver reportagem na página 98), funcio-
na como um “espelho” ou um “retrato” nacio-
nal, seja positiva ou negativamente. A seguir, o 
atual prefeito, Eduardo Paes, faz considerações 
importantes a respeito do futuro da segunda 
maior metrópole do País.

No auge de seus quase 450 anos, 
a cidade do Rio de Janeiro é a sede 
dos Jogos Olímpicos e Paraolím-
picos de 2016. Considerada centro 
intelectual e cultural do País, o Rio 
trabalha todos os dias para cele-
brar, em 27 dias de competições, 
a maior festa do esporte mundial. 
Quem for para a cidade nesse pe-
ríodo poderá reviver a história do 
Brasil ao andar pelas suas ruas. 
Prédios antigos do centro e arre-
dores carregam a lembrança de 
grandes momentos do País. Em 

Foto: Marcos Silva Pereira

Artigos Cidades e Estados

A construção 
de um legado para o Rio
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Reinvenção

O Rio de Janeiro vive um momento único em 
toda sua história. Um momento de renascimen-
to, renovação e transformação. A cidade olím-
pica está se reinventando para receber, de bra-
ços abertos, grandes eventos internacionais nos 
próximos anos. A realização da Copa do Mun-
do de Futebol, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, 
em 2016, são o símbolo máximo desta nova era. 
Para nós, essa janela histórica é uma chance de 
mudar a cidade para melhor. O legado precisa 
ser real e trazer benefícios diretos e indiretos 
para o cotidiano de todos os cariocas.

Nossa prioridade é estruturar um processo de 
desenvolvimento sustentável de longo prazo e atu-
ante para a cidade. A maior parte dos investimen-
tos que consideramos “olímpicos” não se destina 
aos atletas nas competições, mas à melhoria da 
vida do carioca. São recursos em transporte, habi-
tação, meio ambiente e infraestrutura. E, sobretu-
do, em pessoas, um grande e importante elemento 
das cidades e do Rio de Janeiro, em especial. 

Os Jogos Olímpicos nos permitem acelerar e 
ampliar a escala de investimentos na cidade. Des-
ta forma, não paramos um só minuto de pensar 
em estruturas e possibilidades que possam me-
lhorar a vida da população carioca e dos turistas.

Patrimônio da humanidade

O patrimônio natural é um dos principais ativos 
econômicos do Rio de Janeiro. A exuberância tro-
pical da metrópole com 12 milhões de habitantes 

ao	 redor	 das	 duas	maiores	 florestas	 urbanas	 do	
mundo e um litoral de mais de cem quilômetros 
de extensão fazem parte de uma característica ur-
bana singular. Tudo isso é uma vantagem compe-
titiva que temos de preservar e valorizar cada vez 
mais. O Rio de Janeiro é a cidade ideal para se vi-
ver, para trabalhar, para festejar e para visitar.

E não é apenas a riqueza ambiental que nos dis-
tingue quando enfatizamos a sustentabilidade. 
Também temos liderança e protagonismo em po-
líticas públicas. Há duas décadas, sediamos a Rio-
92, considerada a maior conferência da história das 
Nações Unidas, na qual o conceito de desenvolvi-
mento sustentável surgiu em um debate multilate-
ral. Em 2012, revivemos essa discussão. A cidade 
voltou a receber uma conferência mundial sobre 
meio ambiente. Durante a Rio+20, avaliamos a 
evolução do planeta e traçamos os próximos pas-
sos, pensando sempre numa política de desenvol-
vimento sustentável para uma grande metrópole.

Metas ambientais

E as ações não ficaram somente no papel. A 
Prefeitura do Rio de Janeiro acabou com a ver-
gonha ambiental que era o Aterro de Gramacho, 
que, durante anos, ficou localizado à beira da 
Baía de Guanabara, poluindo um dos mais belos 
cartões postais da cidade. Ganhamos o moderno 
Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropé-
dica, onde tratamos o lixo com a melhor tecno-
logia	da	América	Latina.

Também estamos expandindo o saneamento 
na Zona Oeste, região carente de infraestrutura 
urbana, além de reverter a tendência de redução 
da	cobertura	vegetal	e	dobrar	a	taxa	de	reflores-
tamento urbano da cidade. Estas são algumas 
das medidas que estamos realizando para redi-
recionar a cidade em uma trajetória de desenvol-
vimento sustentável.  

Não estamos encobrindo a realidade das mu-
danças climáticas e seus impactos. Pelo contrá-
rio, as estamos enfrentando com seriedade. Te-
mos objetivos de reduções de emissões de gases 
do efeito estufa. Até 2016, queremos reduzi-las 
em até 16% e, em 2020, em até 20%, comparan-
do com as emissões da cidade em 2005. Estas são 
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metas indicativas para fomentar o desenvolvi-
mento de uma economia de baixo carbono, que 
representa o futuro do Rio e da humanidade.

Mobilidade

No setor de transporte, a cidade está passando 
por uma transformação profunda na mobilidade 
urbana. A implantação dos quatro corredores de 
ônibus de BRT (Bus Rapid Transit) é uma gran-
de revolução. Esses investimentos irão reverter 
décadas de abandono da expansão de mobilida-
de da cidade, que prejudicou muito a qualidade 
de vida dos cariocas.

A Transoeste é uma realidade e já mudou a 
vida do cidadão que precisa ir de Santa Cruz até 
a Barra da Tijuca. São 220 mil passageiros trans-
portados	por	dia	pelo	Ligeirão.	A	Transcarioca,	
a Transolímpica e a Transbrasil também fazem 
parte desta rápida e transformadora expansão de 
transporte coletivo de alta capacidade da histó-
ria. Em oito anos, vamos entregar à população 
152 quilômetros de BRTs.

Durante a Rio+20, a liderança do Rio de Janei-
ro no quesito desenvolvimento sustentável foi 
essencial para recebermos a Cúpula dos Prefei-
tos – evento do C40, órgão que reúne as maiores 
cidades do planeta. Durante esta conferência, 
as cidades se comprometeram e anunciaram o 
compromisso de reduzir 1,3 bilhão de toneladas 
de carbono até 2030.

Favelas

A cidade também passa por outro processo de 
transformação.  Todas as comunidades com ocu-
pações informais, conhecidas como favelas, serão 
urbanizadas até 2020, através do projeto “Morar 
Carioca”. Pela primeira vez, assumimos este gran-
de desafio e traçamos um plano para alcançar o 
nosso objetivo. Sabemos que temos muito traba-
lho pela frente, mas temos a certeza de que vamos 
conseguir. Já avançamos muito com a recupera-
ção de territórios que, no passado, infelizmente, 
estiveram sob o domínio do crime organizado. O 
próximo passo é aumentar cada vez mais a quali-

dade de vida nas comunidades e equalizar as áre-
as mais carentes às mais ricas.

Nada disso que alcançamos durante estes qua-
tro primeiros anos de gestão teria sido realizado 
sem uma gestão fiscal responsável e incentiva-
dora do desempenho. No início, medidas duras 
foram tomadas para recuperar a saúde fiscal do 
município. Cortes de despesas correntes foram 
adotados para ampliar a capacidade de investi-
mento ao longo prazo. Este ajuste foi combinado 
com políticas públicas e sociais estruturantes. A 
máquina se modernizou com a adoção de prê-
mios por desempenho e estímulo à meritocra-
cia.  Hoje, a Prefeitura do Rio é modelo em vo-
lume de investimentos no País e promove, com 
eficiência, evolução nas áreas sociais.

Medalha Olímpica

Os desafios são tão grandes quanto o orgulho que 
o carioca voltou a sentir da sua cidade. As barrei-
ras no caminho não são poucas e também não são 
simples. Mas promovemos uma transformação 
cultural, urbana, econômica e social e assumimos 
compromisso com prazos, metas e transparência.

Sabemos que a necessidade de recursos é gran-
de, mas está ao nosso alcance. Vontade e empre-
endedorismo fazem parte do nosso dia-a-dia. A 
pouco mais de três anos dos Jogos Olímpicos, 
caminhamos em direção de um futuro promis-
sor, e as mudanças são evidentes. Até 2016, te-
nho certeza de que conquistaremos a medalha 
mais sonhada por todos: a construção de uma 
cidade melhor para se viver.

Foto: Ministério do Turismo / Rio Convention Visitours Bureau
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los, tecnologia de produção e serviços (IT, indús-
tria criativa). A diversidade de setores, a densa 
rede de conexão das empresas com universida-
des e, principalmente, a capacidade de inovação 
são os pontos fortes de sua economia. Agora, eu 
os convido a me acompanharem por “um pas-
seio” por Stuttgart.

Cidade verde

Stuttgart é considerada a metrópole mais verde 
da Alemanha. A metade de toda a área urbana 
consiste em vinícolas, bosques, parques, cam-
pos com árvores frutíferas e jardins. No centro 
da cidade, os parques formam uma paisagem 

Stuttgart é uma cidade cosmopo-
lita, tolerante e internacional, onde 
pessoas de mais de 170 nações con-
vivem pacificamente. Ela oferece 
uma alta qualidade de vida e é o 
motor econômico do Estado de Ba-
den-Württemberg, assim como um 
dos importantes centros comerciais 
da Europa. A cidade ainda é líder 
mundial na área de engenharia, e 
dispõe de tecnologias ambientais 
fundamentais e precursoras.

Além de todas essas característi-
cas, Stuttgart conta também com 
uma rede única de valor agregado 
industrial em montagem de veícu-

Fritz Kuhn 

Prefeito de Stuttgart
Stuttgart

Foto: Divulgação

Artigos Cidades e Estados

Ideias verdes  
para uma cidade verde
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verde contínua para lazer e eventos.  Além dis-
so, Stuttgart possui — depois de Budapeste — a 
maior reserva de água mineral da Europa com 
19 fontes e três balneários medicinais, os quais 
oferecem relaxamento e recuperação.

O tema “Urban Gardening” (criação de áreas 
verdes por cidadãos), também paira no ar da 
cidade. E as primeiras iniciativas privadas já 
começaram. Assim, o telhado de um estaciona-
mento no centro da cidade, por exemplo, deverá 
ser transformado em um jardim acessível. Além 
disso, a administração municipal também está 
avaliando algumas possibilidades para disponi-
bilizar espaços verdes urbanos.

Vantagens competitivas

A renda per capita da região está acima da mé-
dia das metrópoles alemãs. A indústria local ga-
nha mais do que um em cada dois euros fora do 
país. O nível de educação também é marcante. 
Uma quantidade acima da média dos emprega-
dos tem grau acadêmico. Quase  36% de todos os 
funcionários trabalham no setor de serviços na 
área do conhecimento. Em nenhum outro lugar 
da Alemanha há tantos engenheiros quanto em 
Stuttgart. Além disso, a região tem instituições 
excepcionais de educação superior e de pesquisa.

Aqui se encontram duas dúzias de universida-
des, faculdades de ensino técnico e academias 
com mais de 54 mil estudantes, quatro Institutos 
Fraunhofer, dois Institutos Max-Planck, inúme-
ros centros de renome de pesquisa e desenvolvi-
mento; além disso, mais de uma dúzia de centros 
regionais de competência e inovação estão insta-
lados na cidade.

O principal foco dos centros científicos é: 
nanotecnologia, pesquisa de estado sólido, 
micro e nanorobótica, tecnologia de superfí-
cie, automatização, ciência dos materiais, en-
genharia de processos biológicos, física e tec-
nologia da construção.

Toda essa rede de formação e educação supe-
rior faz de Stuttgart uma das cidades mais fortes 
da Europa em termos de pesquisa e desenvolvi-
mento. Em cada 10 mil empregados, por exem-
plo, 321 são pesquisadores.

O poder econômico

Entre as 500 principais companhias alemãs, 26 
delas têm sua sede na região. Além das grandes 
empresas, inúmeras pequenas e médias em-
presas de inovação, voltadas para o mercado 
mundial, reforçam a estrutura econômica da 
região. Depois de Frankfurt, Stuttgart também 
é o segundo mais importante centro financei-
ro da Alemanha. Mais de 100 bancos têm suas 
sedes aqui. Cerca de 450 milhões de euros são 
negociados diariamente na bolsa de Stuttgart. 28 
seguradoras e fundos de pensão, assim como a 
maior empresa europeia de seguro de vida, com-
pletam o cenário financeiro. 

Visão principal: modernização ecológica

A modernização ecológica é a visão que nor-
teia o desenvolvimento econômico futuro de 
Stuttgart. Temos know-how científico e tecno-
lógico para conseguir uma extraordinária e 
moderna tecnologia energética e novas tecno-
logias para mobilidade e produção ambiental. 
As empresas já caminham nessa direção. Que-
remos estruturar e colocar Stuttgart na lideran-
ça mundial em tecnologias verdes. Em 15 anos, 
Stuttgart não vai exportar apenas automóveis, 
mas também sistemas de transporte do futuro.

Construção e urbanismo verde

Na década de 1920, Stuttgart era considerada 
a cidade mais moderna da Alemanha. O teste-
munho disso é o bairro Weissenhofsiedlung, 
construído em 1927, e hoje reconhecido como 
um dos mais importantes monumentos arqui-
tetônicos da Nova Arquitetura. Nesse período, 
surgiram	inúmeras	outras	obras	que	influencia-
ram esse movimento no mundo inteiro, como o 
novo mercado municipal de Martin Elsässer e a 
torre do jornal Tagblatt, de Ernst Otto Osswald.  
As destruições da Segunda Guerra, assim como 
as “monstruosidades arquitetônicas” do perío-
do pós-guerra adulteraram muito a imagem da 
cidade. Justamente as inovações arquitetônicas 
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das últimas décadas dão a Stuttgart agora um 
‘cenário’ moderno. Entre elas, estão a Staatsgale-
rie (Galeria nacional), o Kunstmuseum Stuttgart 
(Museu de Arte de Stuttgart), o Museu da Mer-
cedes e o da Porsche, a Biblioteca Municipal ou 
o novo Centro de Viagens Espaciais da Universi-
dade de Stuttgart.

Meu objetivo é tornar Stuttgart ainda mais 
atraente, cuidar dos traços inconfundíveis da 
cidade, assim como obter um balanço ecológi-
co excelente. Assim, a cidade deve se aproximar 
mais do rio, o Neckar deve estar mais acessível 
para os cidadãos. Precisamos desenvolver novos 
bairros para a vida urbana e o trabalho. Bairros 
que produzam mais energia do que consomem.

Um bairro modelo pode ser o Neckarpark. As 
pessoas devem se encontrar no local onde mo-
ram e trabalham. O projeto “Stuttgart 21”, que 
prevê a transformação do terminal de trem em 
uma estação de passagem subterrânea, é polêmi-
co devido aos custos e às intervenções no desen-
volvimento da cidade. No entanto, ela pode ge-
rar novas perspectivas de moradia, de trabalho e 
de descanso no centro da cidade.

Outra meta é o saneamento energético dos 
edifícios já existentes. Queremos minimizar o 
consumo de energia e gerar energia adicional 
não fóssil. Por exemplo, por meio de geoter-
mia e absorvedores solares e fotovoltaicos em 
combinação com um controle individual das 
residências ou dos edifícios. Para a economia e 
para os institutos de pesquisa, trata-se, portanto, 
de desenvolver novas técnicas financiáveis para 

economia e geração de energia, com o intuito de 
estabelecê-las no mercado.

Além disso, queremos criar espaços residen-
ciais que possam ser pagos. A partir do outono 
de 2013, um conceito comercial estratégico, o 
“Morar em Stuttgart”, abrirá novos caminhos. 
Devem ser construídos mais prédios residen-
ciais em áreas de desenvolvimento urbano. Isso 
significa que, além dos prédios sociais subven-
cionados, haverá também um maior apoio para 
moradores com remuneração média. A mistura 
social dos bairros faz a vitalidade da cidade.

Mobilidade ecológica

Stuttgart e sua região estão entre as mais im-
portantes localidades do mundo em termos de 
mobilidade. Aqui, a Daimler e a Maybach cria-
ram o primeiro veículo motorizado do mundo, o 
primeiro barco a motor e o primeiro caminhão. 
Ferry Porsche desenvolveu o fusca. Queremos 
manter essa tradição inovadora sob o aspecto de 
uma nova cultura de mobilidade.

Carros com emissão zero, controle inteligente 
do tráfego, assim como uma rede de meios de 
transporte ecológicos, devem tornar Stuttgart 
pioneira em mobilidade ecológica. 

Hoje, a maior frota da Alemanha de carros 
elétricos, os 300 E-Smarts da Daimler Car2Go, 
transita em Stuttgart. A nossa cidade é uma das 
maiores regiões-modelo da Europa para a mo-
bilidade do futuro. A partir de 2016, por exem-
plo, será criado um cartão de mobilidade. Com 
ele, a população poderá alugar carros elétricos, 
andar de ônibus, de metrô ou bonde, ou se des-
locar pela cidade com uma bicicleta elétrica 
Pedelec. Paralelamente, esse “Stuttgart Service 
Card” facilitará também a rotina de usuários das 
bibliotecas da cidade ou dos balneários. O car-
tão inclui também uma plataforma intermodal 
de informações e reservas, e um sistema que vai 
funcionar também como App para Smartpho-
nes. A ampliação da rede cicloviária, a criação de 
melhores condições de trânsito para pedestres, 
e um conceito para a redução das partículas de 
óxido de azoto são outros componentes impor-
tantes da mobilidade ecológica.
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Minha meta é que, em 15 anos, as empresas de 
Stuttgart exportem os melhores veículos livres 
de emissões e, ao mesmo tempo, os conceitos de 
mobilidade mais inteligentes e de fácil utilização 
pelo usuário.

Energia verde

A mudança energética está associada à arquite-
tura verde e à mobilidade ecológica. Até 2020, a 
população de Stuttgart deverá contar com ener-
gia renovável de centrais de cogeração de calor e 
eletricidade. O primeiro passo foi a inauguração 
de nosso provedor de energia comunal próprio, 
o Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft mbH. 
Ele oferece exclusivamente energia ecológica, gás 
natural e um produto inovador de biogás. Com 
isso, a qualquer momento, a população pode par-
ticipar financeiramente de projetos como esta-
ções fotovoltaicas ou estações de energia eólica.

Além disso, os primeiros pilotos na área de 
cogeração de calor e eletricidade e de produ-
ção da própria energia serão iniciados ainda 
este ano. As chamadas “usinas de porão” são 
centrais de cogeração de calor e eletricida-
de (BHKW) para residências particulares nas 
quais não apenas a eletricidade, mas também o 
calor gerado é aproveitado.

Se forem conectadas de forma inteligente, es-
sas “usinas de porão” poderão disponibilizar, no 
futuro, a energia de compensação necessária e, 
prospectivamente, substituir as grandes usinas 
de geração.

Eu poderia ainda contar muitas outras ações 
impressionantes sobre Stuttgart. Por exemplo, 
sobre nosso interessante cenário cultural, nossas 
formas de participação cidadã, nossos produ-
tos culinários típicos ou nossas festas populares 
mundialmente famosas. Se eu tiver conseguido 
despertar o seu interesse, sugiro que venha nos 
visitar. Você será sempre bem-vindo.

Área da capital do Estado Stuttgart: 207,348 km²
Área da região de Stuttgart: 3.654 km²
Stuttgart é a capital do Estado de Baden-Württemberg
A região de Stuttgart inclui 179 comunidades e corresponde a 
16% do Estado de Baden-Württemberg
Habitantes da capital do Estado Stuttgart: 580.089
Habitantes da região de Stuttgart: cerca de 2,7 milhões
Porcentagem de estrangeiros na capital do Estado: 23%
Estimativa de habitantes: para 2025, cerca de 594.500 habitantes
Porcentagem de desemprego na capital do Estado: 5,4% 
Porcentagem de desemprego na região de Stuttgart: 4,5%

Stuttgart e a região em números
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Ministro, porque Baden-Württemberg é co-
nhecido como a região da inovação?
A Comissão Europeia, órgão executivo da 

União Europeia, impôs, no âmbito do plano 
Estratégia Europa 2020, a aplicação de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisas e 
desenvolvimento em toda a Europa até 2020. A 
Alemanha, e especialmente Baden-Württem-
berg, já está bem posicionada nesse sentido. 
Nosso Estado é a região mais forte em termos 
de inovação em toda a Europa. Cerca de 4,8% 
do PIB é investido em pesquisa e desenvolvi-
mento. Com isso, Baden-Württemberg já está 
bem acima daquele objetivo de 3% determina-
do e, claramente, acima do valor médio da Ale-
manha, que, em 2010, era de 2,8%. Além disso, 

O Estado de Baden-Württem-
berg é conhecido como centro de 
inovações. E isso não é de hoje. 
Por exemplo, o automóvel foi de-
senvolvido lá por Gottlieb Daim-
ler. Agora, a região abriga empre-
sas como Bosch, Festo, Mercedes, 
Schuler, Voith, Zeiss, ZF e muitas 
outras, além do famoso Mittel- 
stand, grupo de companhias ino-
vadoras de médio porte. Nesta 
entrevista, o ministro de Finanças 
e Economia de Baden-Württem-
berg, Nils Schmid, conta sobre os 
segredos desta história de sucesso 
da inovação.

Dr. Nils Schmid

Ministro de Finanças 
e Economia de Baden- 
Württemberg

Baden-Württemberg

Foto: Centro de Turismo Alemão

Artigos Cidades e Estados

Baden-Württemberg,  
Estado alemão da inovação
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Institutos Max-Planck. As instituições de pesqui-
sas que trabalham em Baden-Württemberg são o 
coração do sistema de transferência de tecnologia 
aqui existente, o qual está voltado principalmen-
te para as pequenas e médias empresas (PMEs). 
Fazem parte do sistema de transferência também 
os quase 500 centros de transferência da Stein-
beis Stiftung für Wirtschaftsförderung (Fundação 
Steinbeis de Fomento da Economia), cujo espec-
tro de ofertas se estende da gestão de tecnologias, 
consultoria e treinamento ao apoio a projetos de 
desenvolvimento. A transferência regional de tec-
nologia relevante para empresas e para localida-
des é operada principalmente pelas Câmaras.

Quais campos e setores de crescimento estão 
em foco?
O governo estadual concordou em concentrar-

se nos campos de crescimento do futuro e em 
uma política industrial mais intensa. São cita-
dos como campos de crescimento dinâmicos a 
mobilidade sustentável, tecnologias ambientais, 
energias renováveis e eficiência de recursos, saú-
de e cuidados, assim como tecnologias da infor-
mação e comunicação (TIC), Green IT e produ-
tos inteligentes. A eles se somam outros núcleos 
inovadores como aeronáutica, logística e econo-
mia cultural e criativa.

A questão básica da política de inovação do Es-
tado é a continuação da ampliação de pesquisas 
relevantes para a economia, tais como:

cerca de 80% da pesquisa e desenvolvimento 
em Baden-Württemberg é direcionado para o 
setor produtivo.

E como o Estado consegue ser tão bem-sucedido?
Em Baden-Württemberg há diversos fato-

res que, juntos, o transformam em uma região 
inovadora. A estrutura econômica do Estado 
é caracterizada por setores industriais de alta 
tecnologia, como a indústria automotiva e de 
máquinas, a eletrotécnica, tecnologias da infor-
mação e comunicação, a intralogística, e as áreas 
de tecnologias para medicina, de medição, de 
controle e regulagem, assim como ótica. Os se-
tores industriais de alta tecnologia, por exemplo, 
empregam quase 18% dos empregados do Esta-
do (na Europa, apenas 7%). Em 2012, o núme-
ro de patentes (132 registros para cada 100 mil 
habitantes) foi cinco vezes maior que a média 
europeia. O capital futuro de Baden-Württem-
berg tem em suas bases um grupo empresarial 
diversificado, uma boa rede de instituições de 
conhecimento e educação, um amplo espectro 
de clusters e centros de competência que contri-
buem decisivamente para a criação de uma rede 
de ciências e economia. Além disso, tem uma 
grande abertura para a inovação, avanço tecno-
lógico e espírito de cooperação.

E o que acontece na pesquisa?
O cenário de pesquisas em Baden-Württemberg 

é um importante fator local na concorrência mun-
dial. Ele é caracterizado não apenas por universi-
dades focadas na pesquisa de base, mas também 
por uma infraestrutura bastante ampla na área 
de instituições de pesquisa suprauniversitárias. 
Entre as instituições de pesquisa subsidiadas pelo 
Estado, que realizam pesquisas relevantes para a 
economia, estão mais de 30 institutos. Entre eles, 
os institutos da Innovationsallianz Baden-Würt-
temberg (Aliança pela Inovação), da Fraunhofer- 
Gesellschaft (FhG – Sociedade Fraunhofer) e do 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR	
– Centro Aeroespacial Alemão). Essas institui-
ções de pesquisa, com trabalhos relevantes para 
a economia, têm um orçamento  anual de cerca 
de 500 milhões de euros. Já entre outras institui-
ções de pesquisa suprauniversitárias estão doze Fo
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- Novos sistemas de propulsão, tecnologias de 
processamento na construção leve e automa-
tização na medicina e biotecnologia são temas 
de três grupos de projetos recém-criados nas 
Sociedades Fraunhofer de Stuttgart, Karlsruhe 
e Mannheim. Eles serão promovidos pelo Es-
tado na fase de ampliação com duração de cin-
co anos. Além disso, o Estado resolveu adotar, 
em 2012, uma ofensiva, aplicando cerca de 130 
milhões de euros em inovações nas institui-
ções Fraunhofer de Baden-Württemberg.

-  Na área de eletromobilidade, o governo estadual 
reforça seu envolvimento com áreas temáticas de 
soluções futuras para veículos e mobilidade com 
a iniciativa Eletromobilidade II, e promove este 
campo temático com 50 milhões de euros adi-
cionais até 2015. Um ponto central neste caso é a 
consultoria para a alteração estrutural de peque-
nas e médias empresas, assim como a promoção 
de pesquisas relevantes para a economia. Além de 
inúmeros projetos de pesquisa, será patrocinada, 
por exemplo, a construção de um centro de pes-
quisas em mobilidade em Stuttgart, o chamado 
Senseable Mobility Lab, no Instituto Fraunhofer 
de Economia do Trabalho e Organização (IAO), 
em cooperação com o Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Além disso, o Estado apoia o 
cluster de ponta subsidiado pelo governo federal 
Elektromobilität Süd-West (Eletromobilidade Su-
doeste), que pesquisa os questionamentos refe-
rentes à industrialização da eletromobilidade. A 
avaliação de novas tecnologias eletromóveis, as-
sim como de conceitos de mobilidade e modelos 

de negócios correspondentes, será realizada pela 
vitrine também patrocinada pelos governos fede-
ral	e	estadual	“LivingLab	BWe-mobil”.

-  No centro de pesquisas sobre baterias do 
Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff- 
Forschung	(eLAB	–	Centro	de	Pesquisas	sobre	
Energia Solar e Hidrogênio), em Ulm, será 
desenvolvida e montada uma fábrica piloto de 
baterias de lítio e íons. Enquanto o governo 
federal financia a infraestrutura técnica e os 
trabalhos de pesquisa concomitantes, Baden- 
Württemberg assume os custos das constru-
ções necessárias.

-  No Deutsche Institute für Textil-und Faserfor- 
schung (DITF – Institutos Alemães de Pesquisas 
sobre Tecidos e Fibras) está sendo construído 
um	Centro	de	Fibras	de	Alto	Desempenho.	Lá	
devem ser concentradas todas as atividades de 
pesquisa realizadas até então na área de fibras 
de carbono e de cerâmica de alto desempenho. 
O novo edifício com infraestrutura de equipa-
mentos é condição prévia para uma intensifica-
ção dos trabalhos de pesquisa, principalmente 
na área de uma nova geração de fibras de carbo-
no a base de lignina (“Green Carbon Fibres”).

- A construção leve e inteligente é considerada 
uma das tecnologias futuras mais significativas, 
com alto potencial de inovação, principalmen-
te para a fabricação de veículos, máquinas e 
equipamentos. Por isso, o desenvolvimento su-
prassetorial da industrialização de tecnologias 
para esse novo tipo de construção e a qualifica-
ção da mão-de-obra especializada continuará a 
ser estimulado no Estado por meio de um pa-
cote de medidas. Entre elas, a criação de uma 
nova agência estadual independente para a 
construção leve como interlocutor central para 
todas as atividades que envolvam essa novida-
de no Estado. Além disso, há um programa de 
pesquisas integradas e validação, assim como 
medidas para a estruturação de ofertas especí-
ficas de cursos de formação e especialização no 
campo da construção leve e inteligente.
Diante disso, nosso Estado deve continuar sen-

do, no futuro, a região mais forte em termos de 
inovação na Europa. Por isso, queremos conti-
nuar fortalecendo Baden-Württemberg como 
Estado inovador.



Freude, schöner 
Götterfunke.

 A flash of inspiration can change the world – and of course 

the future of a company. From a statistical viewpoint, what tends 

to happen elsewhere rather rarely is the order of the day in Baden-

Württemberg. In no other part of Germany are more ideas per  

resident produced. Nowhere are so many patents registered. For 

here in these parts, good ideas are no coincidence. Friedrich Schiller 

and Robert Bosch already had great ideas here. Their visions still 

live on today and encourage us never to stand still. So it’s no wonder 

that Baden-Württemberg is the number one innovation region in 

Europe. Inventive genius and creative power become an unbeatable 

combination here. Where the best minds and most industrious 

hands push progress forward, your investments will also pay off. 

Do you feel inspired? You can obtain more good information 

about the advantages of Baden-Württemberg at: 

www.bw-invest.de, tel. +49 (0) 711-22 78 70 

www.baden-wuerttemberg.de, tel. +49 (0) 711-12 30
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emissão, energia e lixo zero!
Uma cidade “proveta de experimentação”

Masdar City

ficientes. Entretanto, com a corrida dos diversos 
projetos imobiliários no Golfo, não havia muito 
tempo. Tudo tinha de ser feito rapidamente. As-
sim, decisões tomadas durante o projeto – e que 
mais tarde se revelaram errôneas – não podiam 
mais ser corrigidas.

Quando chegou a crise financeira internacio-
nal,	deflagrada	ao	final	de	2008,	os	investidores	
acabaram limitando seus financiamentos. Com 
isso, os projetos acabaram sendo reduzidos. 
Assim, começou a ser construída apenas uma 
“parcela da cidade”. Daí que a maior parte de 
Masdar, que quer dizer fonte em árabe, foi de-
senvolvida com especificações energéticas bem 
modificadas.

Entretanto, os conhecimentos adquiridos du-
rante seu planejamento ficaram e, hoje, são uti-
lizados em vários projetos ao redor do mundo 
para serem aprimorados.

Nós fazíamos parte da equipe de Masdar, razão 
pela qual, ainda hoje, nos sentimos parte de uma 
família de especialistas que puderam cooperar 

Ponto de partida

O desenvolvimento do projeto da cidade susten-
tável de Abu Dhabi, a Masdar, ocorreu em uma 
época em que muitas coisas pareciam possíveis 
no Oriente Médio: ilhas no mar, como as Palm Is-
lands 1, 2 e 3, e outros projetos ambiciosos, como 
o edifício mais alto do mundo, o Burji Khalifa.

Naquele período havia dinheiro suficiente dis-
ponível nos países do Golfo e os projetos preci-
savam ser cada vez mais excêntricos. Tudo pare-
cia factível.

Um projeto desse tipo ia, num primeiro mo-
mento, contra essa corrente. Mas o lema de criar 
a “the most sustainable city” precisaria corres-
ponder, no mínimo, ao espírito da época.

No entanto, com a escolha de uma equipe de 
planejamento, chegaram especialistas que esta-
vam convencidos de sua factibilidade, até por-
que os conceitos eram bastante sensatos.

A complexidade do planejamento demandava 
profissionais de alto nível, dinheiro e tempo su-

Cidades: Exemplos de Sucesso

“Para que logo fique claro, Masdar, um ambicioso projeto no 
deserto dos Emirados Árabes, não está sendo construído dessa 
forma. Mesmo assim, o conceito de cidade sustentável, incluindo 
a meta de tornar-se neutra em CO2, faz sentido.

Como arquitetos, ficamos decepcionados quando um projeto 
não é construído como foi planejado. Mas, como cientistas, es-
tamos acostumados a aprender com quaisquer tipos de experi-
mentos e a adquirir sabedoria muito além deles.

Ambas as coisas aconteceram em Masdar”.
Por Dr. Alexander Rieck, 
Instituto Fraunhofer 
IAO Sttutgart
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com esse projeto. O espírito da cidade susten-
tável saiu da garrafa e, recentemente, inspirou 
outro projeto: o “Morgenstadt” (cidade do ama-
nhã)	do	governo	federal	alemão.	Leia	a	matéria	
sobre o assunto na página 26.

A situação global

As mudanças ao redor do mundo foram desen-
cadeadas por fenômenos globais amplamente 
conhecidos, como o enorme crescimento popu-
lacional nos países emergentes e o forte aumento 
do consumo de matérias-primas e recursos natu-
rais, diretamente associados a esse crescimento.

Com isso, os parâmetros vêm mudando signifi-
cativamente. Nos próximos vinte anos, os prog-
nósticos preveem um crescimento global dos 
centros urbanos de mais dois bilhões de pessoas, 
acrescido aos cerca de 3,2 bilhões já existentes.

Essas mudanças dramáticas não podem mais 
ser administradas com o sistema tradicional de 

cidade moderna espelhada no modelo america-
no. A cidade adaptada ao tráfego de automóveis, 
inventada nos anos cinquenta, e que servia de 
exemplo para todas as cidades até agora, é coisa 
do passado.

Mas como serão então as cidades que vão abri-
gar a população nas próximas décadas? Como 
elas irão funcionar? Como elas irão lidar com a 
disponibilidade limitada de recursos naturais e 
de matérias-primas?

Masdar

“Masdar” significa “fonte” ou “origem”. Por-
tanto, é um nome adequado para um projeto de 
planejamento urbano com ideias tão ambiciosas.

A maior meta de Masdar era a neutralidade em 
carbono, o que, em si, já é uma ambição gigan-
tesca. Além disso, levar adiante um projeto como 
esse no calor do deserto do Golfo e sem provisão 
natural de água, era especialmente difícil.

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



24  |  revista engenharia brasil alemanha  |  setembro 2013

Num primeiro concurso, a vencedora foi uma 
equipe	de	arquitetos	da	Foster+Partner,	de	Lon-
dres, junto com a Transsolar, da Alemanha. O re-
sultado foi um projeto de cidade compacta, aper-
tada, que lembrava as cidades da Idade Média.

Isso foi resultado da ideia de que, quanto mais 
densa, menos energia ela consumiria. Poderia se 
chegar a várias áreas e regiões a pé. Além disso, 
as casas faziam sombras umas às outras devido 
às vielas estreitas.

A orientação da cidade está virada 45 graus em 
relação à posição estritamente norte-sul para, 
assim, bloquear o vento quente do deserto e le-
var a brisa fresca. Os projetistas tinham clareza 
de que a construção de Masdar dessa forma, tão 
apertada, não corresponderia às demandas lo-
gísticas de uma cidade grande e moderna.

Além disso, estava previsto que alguns projetos 
de infraestrutura seriam modificados nos anos 
seguintes e, portanto, deveriam ser construídos 
de	forma	mais	flexível.	Por	isso,	originalmente,	a	
cidade foi planejada para ficar em cima de uma 
espécie de pódio. Dessa forma, ela poderia ser 
adaptada aos avanços da tecnologia.

Foi decidido, assim, que o tráfego de veículos 
eletromóveis seria subterrâneo e parcialmente 
autônomo, o chamado Personal Rapid Transport. 
Além do concurso para os projetos urbanos, do 
Masdar Institute of Science and Technology e da 
sede principal de Masdar, foi realizado um ter-
ceiro para o centro da cidade de Masdar. O es-
critório	LAVA,	que	foi	o	vencedor,	passou	a	ser	

responsável pelo projeto do Cen-
tro de Conferência, do hotel e da 
praça central.

Nós tentamos entender, no 
início, como uma cidade pode-
ria funcionar para pessoas que 
trabalham com a troca de co-
nhecimento. Como resultado 
de nossos estudos, percebemos 
que essa cidade precisaria de lo-
cais de comunicação e de pon-
tos de encontro.

Para que o intercâmbio de 
conhecimento e de know-how  
aconteça, é necessário o encon-
tro casual de pessoas e um in-

tercâmbio de ideias entre elas. Ao pesquisar, 
percebemos que, na clássica cidade da Europa 
Central, existem vários locais assim. Mas no 
clima quente do Golfo, isso seria difícil.

Como poderíamos, então, criar um local pú-
blico onde pessoas poderiam se encontrar nas 
condições climáticas de Abu Dhabi?

Propusemos, a utilização de grandes guarda-
-sóis centrais que se abririam durante o dia para 
criar sombras, e se fechariam à noite para dissi-
par o calor. Também aproveitaríamos a energia 
gerada por células fotovoltaicas sobre os guar-
da-sóis para resfriar o local.

Outra meta era que as edificações consumis-
sem apenas a energia gerada pela instalação fo-
tovoltaica sobre os telhados. Além da geração 
sustentável de energia, no entanto, a eficiência 
energética também seria uma medida central.

Novos sistemas de fachada permitiriam baixa 
irradiação solar, absorvendo o máximo possível 
do calor. Sendo assim, seria necessário, além de 
um planejamento adequado, uma grande expe-
riência em qualidade de construção.

Para que isso fosse assegurado, o Instituto 
Fraunhofer foi encarregado da criação de um 
centro de teste de fachadas. Assim, os módulos 
de fachada para toda a região deveriam ser tes-
tados e avaliados.

Enfim, mesmo que, agora, Masdar não seja 
mais concluída como desejamos e pensamos, o 
valor	da	influência	dela	sobre	a	cidade	do	futuro	
não poderia ser melhor.
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Desafios da sociedade moderna

As cidades são as maiores estruturas criadas 
pelo homem. Hoje, mais da metade das pesso-
as no mundo passa grande parte de suas vidas 
nelas, e o desenvolvimento da Alemanha, apesar 
de uma diminuição da população nas próximas 
décadas, prevê um crescimento contínuo de seus 
centros urbanos. Além disso, vivemos atual-
mente em uma época de alterações decisivas em 
inúmeras áreas, muitas vezes devido ao uso de 
novas tecnologias, como, por exemplo, o Smart- 
phone na comunicação cotidiana e no trabalho.

Aí está o grande desafio para os protagonistas 
de hoje, que disponibilizam tecnologias, pro-
dutos, serviços ou processos: enquanto somos 
capazes de fornecer prognósticos tecnológicos 
relativamente confiáveis para alguns setores, 
muitas vezes sabemos apenas vagamente quais 
novos potenciais e interações surgirão em outros 
setores. Nas cidades, que são ao mesmo tempo 
residência, espaço econômico e suporte tecnoló-
gico da sociedade moderna, isso se torna óbvio.

Cidades e a inovação tecnológica

Nas próximas décadas, as cidades no mundo 
todo terão de lidar com um salto de inovação 
tecnológica e organizacional, em cujo cerne está 
a relação entre informações, recursos, produtos 
e usos. Será preciso repensar tanto o planeja-
mento quanto a aplicação de conceitos urbanos, 
já que as cidades são sistemas complexos nos 
quais diversos subsistemas – energia, constru-
ções, infraestrutura, mobilidade e transporte, 
suprimentos, segurança, saúde e organização 
urbana – estão estreitamente entrelaçados.

Atividades na área de eletromobilidade tam-
bém terão implicações diretas na reestruturação 
de nosso suprimento de energia. Investimentos 
em construções sustentáveis demandam novos 
modelos de negócios, e investimentos em infra-
estrutura para o tráfego urbano só funcionam 
associados a novos processos de participação. 
Além disso, a crescente digitalização dos pro-
cessos e dados, o que nos leva a uma cidade in-
teligente e conectada, cria as bases tecnológicas 

cidade do amanhã
Visão da Morgenstadt,
Por Steffen Braun, Coordenador de Equipe de Urban Systems Engineering, Fraunhofer IAO 

Cidades: Exemplos de Sucesso
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para novas plataformas de informação e comu-
nicação para uma verdadeira cidade do futuro, 
conectada e voltada para o usuário.

Morgenstadt, cidade do futuro

Para uma cidade sustentável do futuro, na 
qual possa valer a pena viver, a combinação sis-
temática de todos esses temas deve ser conside-
rada. Nesse sentido, a iniciativa “Morgenstadt” 
representa um dos projetos centrais de futura 
Estratégia Hightech 2020 do governo federal 
alemão. O objetivo é criar um mercado norte-
ador de sistemas urbanos sustentáveis do futu-
ro, aprofundar a colaboração entre a ciência e a 
economia, e melhorar ainda mais as condições 
gerais para as inovações.

Nesse sentido, projetos voltados para o futuro 
buscam atingir metas concretas de desenvol-
vimento científico e tecnológico em um perío- 
do de dez a quinze anos. Sob a coordenação 
do professor Hans-Jörg Bullinger, presidente 
da Sociedade Fraunhofer, foram desenvolvidos 
fundamentos para esse projeto futurista no Grê-
mio Consultor Alemão de Ciência e Economia  
(Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft). 
Para apoiar o projeto “A cidade livre em CO2, 
energeticamente eficiente e adequada ao clima”, 
a Sociedade Fraunhofer, junto com inúmeros 
outros institutos, criou a iniciativa Morgenstadt, 

a qual contribui para uma visão de cidades sus-
tentáveis e habitáveis na Alemanha.

O objetivo de longo prazo é o desenvolvimen-
to de estudos de sistemas com uma abordagem 
aberta, junto com outros protagonistas da indús-
tria, de pesquisa, de órgãos municipais e da socie-
dade, para a criação de diversos sistemas urbanos 
e novos conceitos de tecnologia, assim como pro-
cessos e modelos de criação de valor relevantes. 
Outro objetivo da iniciativa é fornecer um pa-
norama de possíveis soluções para as cidades de 
amanhã sob a perspectiva da pesquisa aplicada.

Ciência e pesquisa podem indicar soluções, 
identificar necessidades futuras e desenvolver 
conceitos suprassetoriais para sistemas e tecnolo-
gias urbanos de amanhã. Num primeiro momen-
to, 40 especialistas de doze Institutos Fraunhofer, 
sob a coordenação do Instituto de Economia do 
Trabalho e Organização (IAO, em alemão), reu-
niram suas experiências nas áreas de tecnologia, 
processos e necessidades de uma cidade do futu-

Fábrica em Stuttgart-Fellbach / Wittenstein A.G

Logo	da	iniciativa	da	Sociedade	Fraunhofer,	Mor-
genstadt
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ro. Com isso, desenvolveram três princípios es-
tratégicos que apresentam cenários futuros con-
sistentes e possíveis visões da cidade do amanhã. 
Sobre essa base, foi criado o projeto de coope-
ração em pesquisa “Morgenstadt: City Insights”.

Visões para a cidade do amanhã

Considerando que as cidades são os merca-
dos mais importantes para tecnologias urbanas 
do futuro, os conceitos e soluções que unirem 
diversos setores, tecnologias e produtos de for-
ma inteligente serão bem sucedidos. Além da 
adequação de produtos para o uso individual, 
no futuro, o desenvolvimento de soluções para 
sistemas urbanos será uma questão central. Por 
isso, as redes e cooperações são fatores essenciais 
para o sucesso nos mercados do futuro. 

Os edifícios e infraestruturas na cidade do 
amanhã vão regular, como um complexo orgâ-
nico, suas necessidades de energia e recursos 
de forma inteligente e com o mínimo de perdas 
possível. As novas construções vão disponibili-
zar energia para a residência e, inclusive, para a 
eletromobilidade, como pequenas usinas elétri-
cas. Fachadas com superfícies multifuncionais, 
reatores de algas integrados e módulos para 
“vertical farming” vão disponibilizar importan-
tes recursos para a cidade.

O tráfego na cidade do amanhã funcionará 
como sistema de mobilidade intermodal e to-

talmente interconecta-
do, o qual gerará grande 
parte da energia que ele 
próprio utilizará — por 
exemplo, por meio de 
infraestruturas de tráfe-
go que funcionam como 
usinas elétricas regene-
radoras. Regulará ainda, 
em tempo real, as neces-
sidades de mobilidade 
do cidadão, na medida 
em que diversos meios 
de transporte serão 
combinados de forma 
inteligente	 e	 fluída.	 Isso	

também pressupõe novos conceitos 
em veículos e processos de criação 
de valor que sejam adequados à ci-
dade do amanhã.

A caminho da gestão multi-
disciplinar da tecnologia

A cidade do amanhã surge com 
tecnologias, soluções e necessida-
des futuras. O desafio é a trans-
formação da infraestrutura atual, 
das redes e locais de residência 
existentes. Disciplinas como ges-
tão de tecnologia e planejamento 
urbano devem, portanto, trabalhar 
futuramente em cooperação mais 
estreita, aplicando soluções ade-
quadas às necessidades da cidade 
do amanhã. A grande chance está 
em uma gestão de tecnologia mul-
tidisciplinar que antecipe as ne-
cessidades voláteis do usuário, que 
mostre soluções tecnicamente rea-
lizáveis e apropriadas ao mercado 
do futuro e que antecipe modelos 
de negócios e estratégias de aplica-
ção comunitárias. Para isso, é ne-
cessário desenvolver novas visões 
e estratégias junto com os setores e 
stakeholders relevantes.

Corte do cenário Morgenstadt / Fraunhofer IAO / FBB
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Para a iniciativa da Sociedade Fraunhofer, Morgenstadt, 
inúmeros Institutos Fraunhofer reúnem suas experiências 
para o desenvolvimento de uma visão global aplicada à pes-
quisa em tecnologias, produtos, procedimentos e serviços 
sob demanda para a cidade do amanhã sustentável, habitá-
vel e capaz de mudanças — a Morgenstadt. Esta iniciativa 
é coordenada pelo Instituto Fraunhofer de Economia do 
Trabalho e Organização (IAO) e pelo Instituto de Física da 
Construção (IBP). Mais informações podem ser encontra-
das em www.morgenstadt.de

Retrato-falado

Cenário Morgenstadt / Fraunhofer IAO



espetacular de
Reurbanização

Singapura

Centenas de milhares de pessoas se reúnem 
em volta da água em 9 de agosto, no Dia Na-
cional, quando explodem fogos de artifício. 
O lema das comemorações deste ano é “Amar 
Singapura, nosso lar”. Um show de raios la-
ser na água e nos edifícios ao redor é per-

feitamente sin-
cronizado com 
sonoras bombas 
lançadas de bar-
cas e do topo 
de arranha-céus 
próximos. Reu-
nidas no está-
dio, autoridades 
de planejamento 
urbano olham 

para cima e sorriem, mal acreditando nas mu-
danças que fizeram.

Em menos de uma década, a área de 360 hec-
tares passou de um terreno sujo e ermo, pelo 
qual as pessoas evitavam caminhar, a um pon-
to central vibrante de uma cidade em ascen-
são. Bem-vindo a Marina Bay, a “cidade em 
um jardim”, totalmente fabricada e meticulo-
samente planejada. Um lugar que abriga tanto 
residentes como turistas, e onde podem fazer 
negócios e compras, se divertir, jogar e visitar 
o novo parque Gardens by the Bay de 1 bilhão 
de dólares de Singapura (SGD, sigla em inglês). 
A mudança é de tirar o fôlego, especialmente 
quando se leva em conta que tudo isso está em 
uma área recuperada.

“Nosso enfoque urbanístico em Singapura sem-
pre foi guiado pela necessidade de administrar 
a escassez. Somos uma cidade-Estado de ape-
nas 710 quilômetros quadrados, sem área para 
expansão nem recursos naturais”, ressalta Ng 
Lang,	Executivo-chefe	da	URA.	“Por	necessida-
de, adotamos um enfoque sustentável em nosso 
planejamento e desenvolvimento desde a década 
de 1960, quando nos tornamos Estado indepen-
dente, muito antes do conceito entrar na moda.”

Orientação à ação

O desenvolvimento de Marina Bay é um bom 
exemplo do que a URA chama de “enfoque in-
tegrado” e “empenho de múltiplos órgãos”. Ela 
conduziu o desenvolvimento ao adotar um “en-
foque holístico” na concepção do plano diretor, 
coordenando e implementando infraestruturas- 
chave com o objetivo de cumprir a visão de “vida, 
trabalho, diversão”. De acordo com o plano di-
retor, a URA ficou responsável pela construção 
de projetos importantes para pedestres (a ponte 
The Helix e o calçadão à beira d’água em Marina 
Bay são alguns exemplos), assim como a da pon-
te Bayfront. Marina Bay possui ruas e passagens 
de superfície, bem como infraestruturas subter-
râneas, tais como transporte sobre trilhos, lojas e 
passagens de pedestres que ligam o Distrito Cen-
tral de Negócios à área recém-desenvolvida.

Depois, o PUB, órgão nacional de águas de 
Singapura, entrou em cena para criar a baía em 

Por Glenn van Zutphen *

Marina Bay é o novo centro de 
Singapura, fruto de um plane-
jamento espetacular. Por trás 
desse desenvolvimento está a 
Urban Redevelopment Autho-
rity (URA), conselho que co-
manda a supervisão da reur-
banização.

Cidades: Exemplos de Sucesso
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si, um reservatório de água doce no coração da 
cidade. A Barragem da Marina é uma represa 
construída no Canal da Marina, que bloqueia 
o acesso ao mar aberto e cria o Reservatório da 
Marina. Esse projeto tem a dupla vantagem de 
aumentar a autossuficiência de Singapura em 
recursos hídricos ao ampliar a área de captação 
de água e elevar em 10% o suprimento total de 
água	da	cidade.	Ele	também	eliminou	a	influên-
cia da maré, mantendo o nível d’água constante 
e transformando o local em um ambiente seguro 
para atividades recreativas.

A Administração de Construções e Edificações 
incentiva projetos e construção de edifícios eco-
lógicos e sustentáveis, que promovam a econo-
mia de água e energia, ambientes internos mais 
saudáveis e mais áreas verdes. A URA está reali-
zando estudos sobre como refrescar a cidade por 
meio do aproveitamento dos ventos existentes e, 
assim, baixar as temperaturas.

O plano conceitual

Com esse enfoque coordenado de planejamen-
to e construção, o gramado aberto e deserto é, 
agora, depois de poucos anos, uma região vi-
brante de trabalho e diversão. Por si só, o com-

plexo de cassinos, convenções 
e compras gera uma receita de 
centenas de milhões de dóla-
res a cada trimestre para o go-
verno de Singapura.

“Nosso objetivo é planejar 
para que Singapura mantenha 
a prosperidade econômica, 
continuando, ao mesmo tem-
po, a respeitar o meio ambien-
te e a ser um bom lugar para 
viver. Na prática, tentamos 
atingir esse equilíbrio através 
do uso do Plano Conceitual, 
um enfoque que adotamos em 

1971”,	 acrescenta	Ng	Lang.	Ele	
explica que se trata de um plano 
de grande alcance que orienta 

as decisões estratégicas de longo prazo sobre o 
uso dos terrenos para habitação, indústria, co-
mércio, lazer, espaços verdes e transporte.

“A cada dez anos, os principais órgãos do gover-
no se reúnem para analisar o Plano Conceitual, 
definir prioridades e discutir compensações pelo 
uso dos terrenos. A implementação efetiva do 
plano envolve achar soluções inovadoras, como 
fizemos no passado. Por exemplo, a partir de ago-
ra, à medida que nossa densidade populacional 
aumenta, uma área importante à qual precisare-
mos prestar muita atenção será a de transporte e 
mobilidade”, afirma.
Ng	 Lang	 observa	 que	 o	 governo	 estabeleceu	

planos para dobrar o sistema de transporte rápi-
do até 2020 e está descentralizando as atividades 
econômicas de forma a aproximar os emprega-
dos de suas casas, na esperança de reduzir o tem-
po de deslocamento e diminuir a pressão sobre a 
rede de transporte.

Em 2009, a cidade-Estado anunciou seu Proje-
to de Desenvolvimento Sustentável. Entre outras 
coisas, ele define os objetivos de aumentar a efi-
ciência energética em 35%, atingir uma taxa de 
reciclagem de 70% e abrir 900 hectares de reser-
vatórios	e	100	quilômetros	de	vias	fluviais	para	
lazer. Além disso, pretende criar 0,8 hectare de 
espaço verde para cada mil pessoas e aumentar 
para 50 hectares a vegetação em edifícios altos. E 
tudo isso deve ser feito até 2030. 

Reservatório de água doce no coração de Singapura. 
Fotos: Divulgação
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O que é velho volta a ser novo

Vamos voltar a 1822 e à terceira e última via-
gem feita a Singapura por seu fundador, Sir 
Stamford Raffles. Conta-se que ele estava muito 
descontente com o progresso da então Colônia 
da Coroa. Por isso, fundou o primeiro Comi-
tê de Planejamento Urbano e encomendou “O 
Plano da Cidade de Singapura 1822”, que defi-
nia ruas e distritos. Pode-se dizer que seu co-
mitê foi uma espécie de predecessor da URA.

Singapura no topo do índice de cidades 
verdes da Ásia

Rica e com cerca de 5 milhões de habitantes, 
Singapura tem um PIB per capita de US$ 36.500 
e é uma das mais abastadas entre as 22 cidades 
selecionadas e analisadas no Índice das Cidades 
Verdes da Ásia, que mede e classifica o desempe-
nho ambiental. No entanto, Singapura é a única 
cidade a receber uma pontuação acima da média 
no resultado geral. Obteve ótimos resultados em 
categorias essenciais, como gestão de resíduos e 
qualidade da água. A cidade também está entre 

Único nível de governo

Grande parte do sucesso dessa estrutura tem 
a	ver	com	o	que	Ng	Lang	denomina	“único	ní-
vel de governo”, que leva a decisões mais rápi-
das e permite experimentar ideias novas com 
mais facilidade que a maioria das cidades. Há 
também a própria estrutura de planejamento. 
A administração aplica um enfoque de longo 
prazo na elaboração de planos estratégicos, 
como o Plano Conceitual e o Plano Diretor, 
para orientar de forma sustentável o desenvol-
vimento de Singapura. Um fato que também 
contribui para isso é que a URA é o principal 
agente governamental de vendas de terrenos, 
em um lugar onde a maior parte deles perten-
ce	ao	Estado.	Ng	Lang	também	observa	que	a	
manutenção de edifícios mais velhos é um as-
pecto fundamental. Afinal, trata-se de uma ex-
-colônia britânica, com grande quantidade de 
belas estruturas antigas.

Tradição se mescla à modernidade: o bairro chinês de 
Singapura e o novo distrito de Marina Bay com o Sky 
Park, que inclui uma piscina ao ar livre situada no topo 
de três arranha-céus.
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as melhores em qualidade do ar, saneamento e 
governança ambiental. Em gestão da energia e 
de CO2, Singapura fica em segundo lugar, atrás 
apenas de Tóquio. Em sistema de transporte, 
perde só para Osaka.

Tecnologia ajuda cidades brasileiras a 
enfrentar o crescimento acelerado

Em 2007, o número de habitantes em cidades 
superou o de zonas rurais. Até 2050, segundo 
projeções da ONU, mais de 65% da humanida-
de deve morar em cidades. No 
Brasil, essa tendência tem pre-
ponderado mais do que em 
qualquer outro lugar do mun-
do, com 85% da população 
vivendo em centros urbanos. 
Mais de 20 regiões metropo-
litanas do País agregam mais de um milhão de 
moradores cada uma e, somadas às cinco maio-
res, já reúnem mais de 40 milhões de pessoas, ou 
um quinto da população. 

Essa realidade tem exigido soluções para lidar 
ou atenuar os problemas causados por um cres-
cimento acelerado, sem planejamento e 
que colocam em xeque a sustentabilidade. 
Grandes cidades brasileiras têm apostado 
na tecnologia e em soluções inteligentes, 
e já começam a se tornar referência global 
na gestão de serviços públicos. 

Em São Paulo, a Companhia de Sanea- 
mento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), responsável pela distribuição de 
água tratada para mais de 20 milhões de 
pessoas, adotou um mecanismo que os es-
pecialistas do mercado chamam de smart 
water. O sistema permite, por exemplo, o 
controle automático dos níveis dos reser-
vatórios, além do controle de vazão para 
equilíbrio e proteção do sistema contra 
possíveis faltas de água.

Outro exemplo é o sistema para os trens 
da	 Linha	 4-Amarela	 do	 metrô	 de	 São	
Paulo, desenvolvido pela Siemens e ope-
rado pela concessionária ViaQuatro. Trata-se do 
sistema de sinalização mais moderno do mundo 

“Vamos precisar prestar 
muita atenção ao transpor-
te	e	à	mobilidade”,	Ng	Lang,	
Executivo-chefe da URA

para essa modalidade de transporte, e a primeira 
frota sem condutor baseada no conceito de au-
tomação integral em comunicação (CBTC). Essa 
solução permite a operação remota dos trens e 
um menor tempo de espera para o usuário na es-
tação, reduzindo o intervalo de circulação entre 
as composições. 
No	Rio	de	Janeiro,	a	Siemens,	junto	com	a	Li-

ght (empresa de energia), iniciou um projeto 
para o fornecimento e instalação de um sistema 
de automação. Ele será responsável pela super-
visão e pelo controle remoto de 500 câmaras 
subterrâneas, onde estão situados os proces-

sadores da rede de energia. 
Quando pronto, em 2015, o 
sistema evitará situações de 
risco relacionadas a explo-
sões, incêndios, inundações 
e intrusão, assim como con-
trolará e comandará os ele-

mentos ativos dentro da câmara, como transfor-
madores e interruptores. Além do projeto das 
câmaras subterrâneas, a Siemens está moderni-
zando o sistema de distribuição de energia, com 
a automação de mais de 25 subestações.

A modernidade de Singapura tem como base o respeito ao meio 
ambiente para ser um lugar melhor para viver.

* Glenn van Zutphen é jornalista há 26 anos, tendo trabalhado para 
veículos como CNN Internacional, CNBC Ásia e a ABC News Radio.
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Cidades no mar:
uma alternativa?

Construção Inteligente

Finalmente, o mar agitado se acalmou. Apesar 
do enorme ganho de energia eólica dos últimos 
dias ter completado a carga das baterias e dos 
tanques de hidrogênio, é possível reparar no 
rosto de Alan Green uma enorme preocupação. 
Como estarão as suas estufas de cultivo de alface 
e tomate, agora que voltaram a balançar suave-
mente sobre as ondas? E quais terão sido os pre-
juízos sofridos pelas culturas aquáticas de seu 
companheiro Paul, cujas bioalgas, dourados e 
camarões são importantes produtos de exporta-
ção de sua cidade no meio do Oceano Pacífico?

Esta pequena narração ilustra resumidamente 
o mundo futuro e o forte impacto das tempes-
tades, hoje um dos maiores desafios naturais e 
técnicos para os seasteader, um movimento que 
vem trabalhando arduamente para criar micro-
estados permanentes no mar, totalmente fora 
do alcance reivindicado por qualquer governo 
de qualquer nação em terra. A central de co-

mando deste grupo é o Instituto Seasteading, 
em São Francisco (EUA), fundado em 2008 
pelo bilionário da internet Peter Thiel, junto 
com Patri Friedmann, neto do Prêmio Nobel 
Milton Friedmann.

Assim como as start-ups, empresas geralmente 
recém-criadas que gostam de experimentar, in-
vestigar e desenvolver ideias inovadoras, os Es-
tados start-ups precisam criar novas formas de 
governo incrustadas em experiências políticas e 
sociais. Para Friedmann, isso só pode funcionar 
no mar. “Em terra, todas as regiões [do planeta] 
já foram distribuídas. Só existe espaço para fun-
dar nações de forma pacífica com constituições, 
leis e visões próprias fora das águas territoriais 
dos países”, afirma.

Daí que o Instituto Seasteading, o “brain trust” 
dos seasteader, já vem estudando os fundamen-
tos técnicos, jurídicos, econômicos e sociais 
para Estados que podem vir a ser criados no 

O Instituto Seasteading, em São Francisco (EUA), vem criando bases 
concretas para a colonização de oceanos. Microestados sobre platafor-
mas residenciais modulares devem desafiar posições políticas e empre-
sariais, além de concorrer com sistemas de governo tradicionais em 
terra. Os planos e estudos técnicos preliminares já são espantosamente 
reais. Tanto é que, recentemente, o instituto adquiriu um navio de cru-
zeiro desativado que servirá de laboratório para o primeiro clã de pio-
neiros que vai morar, trabalhar e gerar energia em alto mar.

Autor: Peter Trechow  |  Texto gentilmente cedido pela VDI nachrichten 
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mar.	Entretanto,	para	escapar	da	influên-
cia dos países litorâneos, os colonizadores 
marítimos precisam se instalar em alto 
mar, onde a profundidade é superior a mil 
metros. Não custa lembrar que, até 200 
milhas náuticas (370 km), as nações lito-
râneas ainda têm poder sobre habitantes 
marinhos e recursos minerais.

Àquela distância, a ancoragem no leito 
do mar é tão impossível quanto é a co-
nexão com as redes de eletricidade, água 
ou dados. Mas é sob essas condições que 
precisarão ser abastecidos centenas e, mais 
tarde, vários milhares de habitantes que 
irão morar e trabalhar nas plataformas 
modulares. A meta é oferecer-lhes confor-
to como se estivessem em terra. Uma con-
dição básica para que tudo isso seja pos-
sível e viável é tentar minimizar as acelerações 
horizontais e verticais determinadas pela condi-
ção do mar e dos reinos insulares, de tal forma 
que as pessoas não sintam, por exemplo, enjoos. 
Além disso, as monstruosas estruturas precisarão 
ser erguidas para aguentar tempestades centená-
rias na região marinha onde serão instaladas.

Para criar os primeiros projetos, o instituto 
realizou concursos de arquitetura e design. Pa-
ralelamente, comprou um navio de cruzeiro 
inutilizado, no qual, em breve, o primeiro clã de 
pioneiros deve ir para o mar. Mas pesquisadores 
do instituto não descartam um modelo da Mari-
ne Innovation & Technology (MI&T), de Berke-
ley, na Califórnia. Ele prevê uma plataforma 
quadrada de 120m x 120m para residências e es-
critórios, fixada com cabos de aço a quatro pila-
res. Cada um deles com 40m de altura e 12m de 
diâmetro, parcialmente preenchidos com água 
de lastro, e submersos 20 metros na água. As 
partes que ficam acima do nível do mar servem 
como núcleos estáveis dos blocos de edifícios.

O grande problema é que não existem estaleiros 
que possam montar estruturas dessa dimensão. 
Os engenheiros da MI&T estudam pré-fabricar 
quatro módulos laterais com edifícios e puxá-los 
com	rebocadores	para	uma	baía.	Lá,	eles	pode-
riam ser fundidos a uma estrutura de trama en-
tre os quatro pilares. Em seguida, placas de base 
seriam fixadas com cabos de aço. E só depois da 

montagem as plataformas sairiam para o mar, 
onde os pilares seriam submersos. O custo de 
um colosso residencial como esse, no entanto, é 
estimado em US$ 115 milhões.

Em outra frente, para preparar para a coloni-
zação marinha, o Instituto Seasteading vem se 
valendo de uma lista interminável de especialis-
tas de diversas disciplinas. Designers, arquitetos, 
hidrólogos, engenheiros navais e especialistas 
em quebra-mares, culturas aquáticas e energias 
renováveis. Além disso, cientistas especializados 
em materiais de todas as partes do mundo se-
guem um plano de desenvolvimento para desen-
volver os fundamentos de engenharia das ilhas 
artificiais, mantendo sempre em mente a sua 
exequibilidade e viabilidade financeira.

Outra grande preocupação é com a autonomia 
energética.	Por	isso,	George	L.	Petrie,	engenhei-
ro-chefe do instituto, mandou averiguar que 
tipo de turbinas eólicas horizontais, verticais ou 
flutuantes,	 ou	 quais	 usinas	 solares	 ou	movidas	
à força das ondas, oferecem a melhor relação 
custo/benefício. O aproveitamento do calor do 
mar (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) 
também desempenha um papel central nas vi-
sões de Petrie, ex-professor de engenharia naval 
e consultor da indústria offshore.

Os pesquisadores estudam, também, o cultivo 
de biomassa no mar. “Cultivo de algas e seastea-
ding são uma combinação promissora. Se cultiva-

Espessos	tapetes	de	algas	em	torno	das	cidades	flutuantes	po-
deriam não apenas suprí-las com alimentos, mas também for-
mar uma espécie de zona segura em torno das mesmas, contri-
buindo para a sua segurança.
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Mundial, detém os fundamentos do 
cultivo de plantas no mar.

Além de sistemas baratos de cultivo 
de plantas aquáticas, macroalgas e al-
gas, ele também desenvolveu procedi-
mentos para cultivar alface e tomate 
em	 canteiros	 flutuantes	 com	 fundo	
impermeável. Não se sabe, entretanto, 
se esse passo na direção do mar daria 
certo com os sistemas de plantação de 
Radulovich. O próprio professor con-
sidera o cultivo marítimo não apenas 
uma contribuição à autonomia ali-
mentar e energética, mas também à 
segurança das cidades oceânicas.

No entanto, os seasteader não con-
tam apenas com isso. O FDN Group, 
da Holanda, especializado em cons-

truções	flutuantes,	também	está	cooperando.	O	
grupo desenvolveu quebra-ondas de concreto 
que protegem portos contra ondas em muitas 
partes do mundo. Se for possível instalar anéis 
desses	 quebra-ondas	 flutuantes	 em	 torno	 das	
plataformas, os colonizadores oceânicos teriam 
uma preocupação a menos. Os primeiros estu-
dos de viabilidade estão em curso para escla-
recer se esses anéis conseguiriam resistir, por 
exemplo, às violentas tempestades, e a que custo.

das em grande estilo, as algas poderiam contri-
buir não apenas para o provimento de alimentos 
e energia, mas também podem ser exportadas”, 
explica Petrie. De qualquer forma, os engenheiros 
precisam investigar as necessidades de energia a 
serem supridas. Além de iluminação, aquecimen-
to, dessalinização da água do mar, tecnologia de 
construção e comunicação, os motores das pla-
taformas	 flutuantes	 precisarão	 constantemente	
de energia. Até porque será necessário manter a 
posição em qualquer situação climática.

Para a viabilidade econômica de manutenção 
das plataformas, os pesquisadores estudam a 
instalação de atividades comerciais, como hotéis 
de luxo, centros de tecnologia e até clínicas que 
cuidem de pacientes-turistas a preços mais aces-
síveis do que a concorrência em terra. A vanta-
gem de uma menor e melhor regulamentação 
estatal poderia atrair também biotecnólogos, 
malabaristas financeiros e institutos de tecno-
logia. Eles imaginam uma cultura marítima de 
start-ups onde tudo seria ainda mais concentra-
do do que no Vale do Silício.

Outra boa possibilidade econômica seria a 
criação sustentável de peixes, mexilhões e al-
gas. Ricardo Radulovich, que há muitos anos 
realiza pesquisas como professor da Universi-
dade da Costa Rica, em parte para projetos pa-
trocinados pelas Nações Unidas e pelo Banco 

Um	colosso	residencial	flutuante	como	este	poderia	ser	adquirido	por	
US$ 115 milhões. Em 2017 devem haver conceitos palpáveis e, nos 
próximos	trinta	anos,	as	primeiras	cidades	flutuantes	 já	devem	estar	
instaladas no mar. 

O Instituto Seasteading lançou concursos de arquitetura 
e design para receber o maior número possível de ideias 
para	 suas	 cidades	 flutuantes.	 Recentemente,	 comprou	
um navio de cruzeiro desativado, no qual logo o primei-
ro clã de pioneiros deve se instalar no mar.
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A ilha REM, a 6 km da costa holandesa, também teve uma curta história 
em 1964. A plataforma residencial montada no Mar do Norte abrigava 
emissoras piratas de rádio e TV. O governo holandês reagiu mal à ação e 
pôs um fim à ilha após poucos meses. 

Micronações, as primeiras tentativas

1964

Em 1967, a sete milhas da costa da Grã-Bretanha, Roy Bates fundou o 
Principality of Sealand sobre uma plataforma de defesa aérea abando-
nada na 2ª Guerra. Bates proclamou Sealand um Estado independente, 
que, porém, não foi reconhecido pelas Nações Unidas. Mesmo assim, 
Bates permaneceu na plataforma com sua família e amigos até 1999. 
Sealand emitia passaportes e tinha uma moeda e selos próprios.

O plano de fundar a República Minerva libertária com até 30 mil ha-
bitantes em uma ilha artificial falhou no início dos anos 1970. Mal a 
bandeira foi hasteada, o reino insular vizinho, Tonga, ocupou a cons-
trução marinha declarando-a seu território.

1967

1970
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O planeta vem vivenciando, nos últimos anos, 
mudanças que nunca aconteceram com tanta 
velocidade em toda a história da humanidade. 
Entre 1950 e os dias atuais, a população passou 
de 3 bilhões de habitantes para mais de 7 bilhões, 
alcançando em pouco mais de 60 anos um cres-
cimento nunca visto antes. Estima-se que por 
volta de 2050, a população ultrapasse 9 bilhões 
de habitantes. Em paralelo ao crescimento po-
pulacional acelerado, outro item de destaque é 
o aumento das taxas de urbanização. Estima-se 
que, atualmente, cerca de 50% da população do 
planeta viva em cidades e este número deve che-
gar a cerca de 70% até 2050, o que significa que 
nos próximos anos quase 3 bilhões de pessoas 
irão migrar para as cidades. Somam-se a estas 
alterações as mudanças climáticas e as emissões 
crescentes de gases de efeito estufa geradas a 
partir do aumento da atividade econômica no 
mundo	 todo,	 sendo	 fortemente	 influenciada	
pelos fatores acima mencionados e pelo cresci-
mento econômico dos países emergentes.

Edifícios do 
futuro para 
o presente

Construção Inteligente

Por Fernando Resende – Gerente do Programa 
EcoCommercial Building da Bayer S/A
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Todas estas taxas de crescimentos atuais e fu-
turas são preocupantes, uma vez que o tamanho 
do planeta Terra não vai se alterar para acompa-
nhar estas mudanças, o que, em outras palavras, 
significa que a disponibilidade de recursos natu-
rais que o planeta possui é a mesma de sempre 
e, em alguns casos, até menor, pois muitas fontes 
de recursos são limitadas e não possuem capaci-
dade de renovação.

Dentro deste contexto, a construção civil tem 
um impacto bastante significativo. O crescimento 
populacional associado às elevadas taxas de urba-
nização requer cada vez mais edifícios, mais in-
fraestrutura, mais ambientes construídos e maior 
consumo de recursos, como matérias-primas, 
água, energia, entre outros. Além disso, as cons-
truções atuais têm elevado grau de geração de 
resíduos e outras poluições, o que significa que, 
com o aumento das construções, haverá cada 
vez mais geração de impactos ambientais. Da-
dos atuais do Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS) apontam que, atualmente, os 
edifícios (excluem-se aqui apenas as indústrias) 
são responsáveis pelo consumo de 50% de toda 
a energia elétrica gerada, 20% de toda água, 70% 
de toda a extração de recursos naturais e 50%, em 
massa, de todos os resíduos gerados no Brasil. 
Levantamentos	feitos	pela	UNEP	(Programa	das	
Nações Unidas para o Meio Ambiente) apontam 
números bastante parecidos em todo o planeta.

Percebe-se que os edifícios têm papel funda-
mental no crescimento estruturado do planeta, 
não só pelo seu impacto ambiental, mas pela sua 
função social (abrigo, saúde, educação, traba-
lho, geração de empregos, entre outros) e pela 
sua grande relevância na economia de todos os 
países. Dentro deste contexto, surgem os edifí-
cios sustentáveis ou edifícios verdes, como são 
comumente chamados.

As construções sustentáveis abrangem não só os 
edifícios em si, mas toda a relação dos edifícios 
com o meio em que estão inseridos, avaliando seu 
impacto e relação com a região onde estão e, de 
uma forma mais macro, com o País e até o planeta. 

Em uma escala planetária, os edifícios sustentá-
veis contribuem, por exemplo, para uma redução 
significativa do consumo de energia, de água, de 
recursos naturais, para a redução de poluições di-
versas, incluindo gases de efeito estufa, entre ou-

tros. Avaliando a questão da energia, os edifícios 
sustentáveis, fazendo uso de tecnologias já exis-
tentes no mercado, conseguem atualmente reduzir 
o consumo de energia em até 80%, se comparado 
a um edifício tradicional. Para alcançar tais índi-
ces, é necessária uma ação integrada que envolve 
profissionais das áreas de projeto e consultoria, 
como arquitetos e engenheiros em diversas espe-
cialidades, mas também fabricantes de tecnologias 
que atuem de forma conjunta, buscando a solução 
mais adequada para cada tipo de edifício. Para tal 
desempenho energético é fundamental avaliar as 
condições do ambiente em que o edifício está inse-
rido, garantindo, por exemplo, que o edifício esteja 
posicionado de forma a melhor aproveitar a luz do 
sol, reduzindo o uso de iluminação artificial. Ao 
mesmo tempo, que o edifício permita a entrada de 
luz natural, sendo projetado para evitar a entrada 
de calor excessivo do sol com a ajuda de materiais 
isolantes térmicos e aberturas que possibilitem 
maior ventilação natural, evitando, desta forma, 
maior consumo de ar condicionado. O edifício 
pode prever, também, um sistema de automação 
que faça o uso da energia de forma mais eficiente, 
ou, ainda, utilizar iluminação de baixo consumo, 
como	lâmpadas	LED	ou	motores	de	alta	eficiência,	
para o sistema de ar condicionado e bombas em 
geral. Uma vez que se obtêm níveis de consumo 
de energia bastante reduzidos pela forma como o 
edifício é concebido, fontes alternativas de energia 
(painéis fotovoltaicos, energia geotérmica, eólica, 
etc.) podem ser avaliadas também, uma vez que 
o menor consumo proporcionará menor inves-
timento na fonte de energia. Em diversos países, 
tem-se construído edifícios “net-zero energy”, 

Ponte em construção pela Bayer Brasil, interligando o bairro 
do Socorro a estações de trem e metrô.
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ou autossuficientes em energia, em que se otimi-
za ao máximo o consumo de energia do edifício, 
conservando-se as condições de conforto e opera-
ção, com a aplicação de fontes de energia capazes 
de produzir toda a energia necessária no próprio 
edifício. Além de autossuficientes, estes edifícios 
tem impacto significativo na emissão de gases do 
efeito estufa. A Bayer construiu recentemente na 
Índia, dentro do Programa EcoCommercial Buil-
ding (ECB) - programa global liderado pela com-
panhia  em parceria com mais de 80 empresas de 
consultoria, projetos e tecnologias construtivas do 
mundo todo para promover o desenvolvimento e 
aplicação de tecnologias inovadoras para edifícios 
sustentáveis - um edifício “net-zero energy”  con-
siderado hoje um dos edifícios mais sustentáveis 
do mundo. Somente em um ano de operação, o 
edifício ECB Índia, como é chamado, evitou a 
emissão de 70 toneladas de gases de efeito estufa e, 
além de gerar toda sua energia, possibilitou a gera-
ção de energia excedente da ordem de 7.000 kWh, 
a qual foi disponibilizada à rede de energia local. 
Com o objetivo de promover este tipo de edifício, 
demonstrando sua viabilidade (o payback médio 
está entre 7 e 9 anos), além de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do planeta, a Bayer 
construiu diversos edifícios similares em outras 
regiões do mundo, como na Bélgica, na Alema-
nha, nos EUA, na Tailândia e, atualmente, possui 
mais dois edifícios em construção: um no México 
e outro no Brasil. Além disso, diversas empresas já 
têm aplicado as tecnologias das empresas parcei-
ras do Programa ECB para construir seus próprios 
edifícios sustentáveis.

Em escala regional, a implantação dos edifícios 
sustentáveis preocupa-se com a sua relação com 
o meio, o que se entende, por exemplo, à preo-
cupação com a infraestrutura adequada de trans-
porte público, com o intuito de diminuir o uso 
de veículos individuais. Além disso, há a ques-
tão da inserção do edifício em áreas onde exista 
maior disponibilidade de serviços, ou mesmo a 
da criação de serviços locais, para evitar maiores 
deslocamentos e trânsito. Atrelado a isso, temos 
o incentivo ao uso de bicicletas, por meio da im-
plantação de bicicletários e vestiários em prédios 
comerciais, por exemplo. Considerando-se que as 
pessoas passam cerca de 90% do tempo dentro de 
edifícios, o ambiente interno é bastante relevante, 
por isso, itens como conforto térmico e acústico, 
uso de materiais sem impacto à saúde, como tin-
tas, adesivos e selantes à base de água, são tam-
bém parte importante deste tipo de edifício. Tais 
medidas contribuem para aumentar a qualidade 
de vida e produtividade das pessoas.

Ao olhar sob a perspectiva dos edifícios sus-
tentáveis, pode-se dizer que o futuro é hoje. 
Diversas questões que vão permear a sociedade 
de forma mais ampla no futuro já são parte da 
nossa realidade, e apenas vão se intensificar cada 
vez mais. Antecipar necessidades e desenvolver 
cada vez mais tecnologias capazes de melhorar 
o desempenho dos edifícios sustentáveis é tarefa 
para o agora, visando garantir um futuro real-
mente sustentável para o planeta. Esta foi uma 
das principais razões para a Bayer ter criado o 
Programa ECB desde 2009 e tê-lo implantado 
no mundo todo, inclusive no Brasil.

O Edifício ECB Índia, considerado um dos mais sus-
tentáveis do mundo, é autossuficiente em energia e faz 
uso de materiais de alta durabilidade e menor geração 
de resíduos.

Edifício ECB Brasil fará uso de materiais e revestimentos 
que aumentam sua durabilidade e não causam impacto na 
saúde dos usuários.



Realizando SonhosDescobrindo a Vida

Sete bilhões de pessoas já vivem em
nosso planeta, e esse número cresce em
220 mil a cada dia. Como poderemos for-
necer alimento para mais e mais pessoas
sem causar danos ao meio ambiente?

Como poderemos melhorar a saúde de
todos e prevenir doenças? Como podere-
mos desenvolver novos materiais que nos
ajudarão a conservar recursos?

Para proporcionar melhores respostas
a estas perguntas, a pesquisa está em an-
damento nos três subgrupos da Bayer:
HealthCare (Saúde), CropScience (Alimen-
tação) e MaterialScience (Materiais Inova-
dores). Áreas nas quais a Bayer já é líder
mundial – e nas quais a importância para o
futuro da humanidade cresce dia a dia.
Isso é Bayer, e se é Bayer, é bom.

www.bayer.com.br
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Apartamentos
e casas que “pensam”

Aquilo que parece coisa do futuro já é uma 
realidade tecnológica. Residências “ajudam” 
moradores nas tarefas do dia-a-dia. No Cen-
tro Fraunhofer-inHaus, em Duisburg (Ale-
manha), as mais novas soluções em pro-
dutos e sistemas para casas e apartamentos 
estão sendo colocados em prática.

Para leigos, os avanços tecnológicos ainda 
soam como trechos de romance de ficção cien-
tífica: sistemas de aquecimento que se ajustam 
à vontade do indivíduo; tablets com os quais os 
sistemas elétricos podem ser controlados; edifí-
cios que regulam automaticamente o suprimen-
to de energia. E por aí vai.

Tecnologia e inovação tornam essa, que já foi 
um dia uma visão de futuro, um dos temas mais 
importantes da atualidade no setor da cons-
trução. As chamadas “moradias inteligentes e 
conectadas”, as Smart home ou Smart living, já 
oferecem maior conforto e se mostram ecolo-
gicamente corretas. Cada unidade habitacional 
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“decide” a quantidade e a forma de consumo de 
energia necessária — mais um passo no sentido 
da mudança energética.

“É importante que as pessoas percebam que 
os sistemas já podem fazer algo por elas”, resu-
me Hans- Jürgen Schliepkorte, diretor comer-
cial da área de Moradia do Instituto Fraunhofer 
de Circuitos Microeletrônicos e Sistemas IMS. 
Como pesquisador do Centro Fraunhofer- 
inHaus, Schliepkorte tem tido participação re-
levante no desenvolvimento de sistemas inteli-
gentes para edifícios.

Mas o que significa exatamente isso?, indaga o 
próprio Schliepkorte. “Consideramos moradia 
inteligente um sinônimo de ‘moradia conecta-
da’, na qual diversos sistemas são interligados 
entre si. Para uma melhor compreensão, pode-
mos comparar com a indústria automobilística. 
Hoje, os carros sem sistemas eletrônicos de as-
sistência são inimagináveis. Daí que esperamos 
um desenvolvimento semelhante para a área de 
construção”, acrescenta.

E é no Centro Fraunhofer-inHaus onde, há 
mais de dez anos, várias tecnologias inovadoras 
estão sendo desenvolvidas, testadas e colocadas 
em prática. Ao todo, sete Institutos Fraunhofer 
trabalham lá, junto com 80 parceiros comerciais. 
As áreas de pesquisa são: eficiência energética, 
tecnologia térmica/aquecimento, iluminação, 
sistemas de controle eletrônicos/multimídia, no-
vos materiais/materiais de construção e Ambient 
Assisted Living.

Os especialistas avaliam que a demanda às 
construtoras vai aumentar consideravelmente 
no futuro. Por isso, Schliepkorte ousa fazer pre-
visões: “Por que os edifícios não podem também 
apresentar funções tecnológicas como aquelas 
que já estão disponíveis na indústria automobi-
lística? Por que não pode ser possível comparar 
dados diretamente no edifício de forma que, por 
exemplo, o consumo de energia no aquecimento 
possa ser indicado?”

Essas funções, na avaliação dele, serão cada vez 
mais requisitadas no futuro. Por outro lado, se-
gundo ele, cada vez mais será importante que a 
construção seja feita de acordo com os pontos de 
vista energéticos corretos. Por exemplo, já existe 
o cartão de identificação energética, desenvolvi-
do pelo Instituto Fraunhofer de Física da Cons-

trução (IBP), o qual é emitido para edifícios. No 
entanto, trata-se apenas de uma imagem pura-
mente teórica. No futuro, a eficiência energética 
será praticada de verdade.

A solução: conexão dos sistemas

Daí que os sistemas de controle têm importân-
cia crucial na residência do futuro. Mais ainda: 
a tecnologia necessária para isso será padrão até 
chegar à obra turn key (chave na mão). Já na fase 
da planta da obra, os construtores poderão inte-
grar sistemas de controle multimídia na arquite-
tura do edifício.

Será ainda comum poder ler o consumo de 
energia na tela da TV, no monitor ou em tablets, 
e comparar o próprio consumo com o de outros 
moradores. No setor energético, isso é conheci-
do como “smart metering”.

Exemplo de eficiência energética (semáforo para economia 
de energia na TV).
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Hans Erhorn, do Fraunhofer IBP, avalia que 
haverá sistemas eletrônicos que, por exemplo, 
regularão os horários em que eletrodomésticos, 
como a máquina de lavar roupa ou refrigera-
dores, precisem ser ligados. Ou até mesmo que 
mostrem ao usuário, em tempo real, quando os 
preços da energia elétrica serão menores.

O potencial de economia desses sistemas que 
pensam junto com o usuário é enorme. Na área de 
tecnologia térmica e aquecimento, o tema do mo-
mento são os materiais de isolamento cada vez me-
lhores. Em combinação com sistemas de controle 
inteligentes, os usuários poderão saber quando e de 
que forma será melhor utilizar o aquecimento.

Erhorn diz que, no momento, estão sendo desen-
volvidas várias dessas aplicações com as quais o 
calor e a energia elétrica serão gerados ao mesmo 
tempo. É bom lembrar que uma unidade de coge-

ração de calor e de energia só funciona quando as 
pessoas precisam de energia elétrica; e o calor, por 
sua vez, é armazenado até que ele seja necessário.

Antigamente, a caldeira de aquecimento sempre 
funcionava no momento em que era necessário 
provisionar calor. No futuro, no entanto, os edi-
fícios serão tão modernos que as pessoas conse-
guirão, apenas com o ganho de energia produzida 
com módulos solares sobre o telhado, aquecer o 
ambiente e utilizar os eletrodomésticos que dese-
jarem, além de carregar um automóvel elétrico. 
“Todos esses componentes precisam, naturalmen-
te, ter certo gerenciamento”, explica Erhorn.

Bem-estar e, ao mesmo tempo, econo-
mia de energia

“Quando chegamos em casa, somos recebi-
dos por uma temperatura ambiente  agradável, 
adequada à nossa sensibilidade. Por outro lado, 
esses sistemas precisam ser energeticamente efi-
cientes. E isso só pode acontecer se o sistema se 
adequar aos períodos em que o usuário está em 
casa ou fora dela. Assim, as temperaturas podem 
ser elevadas ou reduzidas, de acordo com a situ-
ação”, explica Hans-Jürgen Schliepkorte.  

No futuro, as necessidades de energia e as 
possibilidades de obtê-la serão cada vez mais 
avaliadas e incluídas na fase de planejamento 

residencial ou móvel possibilitam, ainda, um 
acompanhamento médico individual. 
(aal.fraunhofer.de)

Ambient     Assisted Living

Os institutos da aliança Fraunhofer Ambient 
Assisted Living trabalham em soluções em sis-
temas	AAL	e	de	 “personal	health”	para	o	 con-
forto, segurança, eficiência energética, trabalho, 
moradia, saúde e conexão social. Esses sistemas 
permitem, principalmente a idosos e a pessoas 
com necessidades especiais, levar uma vida lon-
ga e autossuficiente. Componentes de “personal 
health” para aplicações em saúde no ambiente 

Exemplo de controle de um edifício por meio de um tablet.
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dos edifícios. Tecnologias como o uso de ener-
gia geotérmica ou de instalações de energia so-
lar térmica desempenharão um papel cada vez 
mais importante.

Bombas de calor que tornam a energia geotér-
mica gratuita utilizável por compressão pode-
rão cobrir até 75% da energia necessária para o 
aquecimento. Com energia solar, é possível gerar 
60% da energia para o aquecimento da água.

Até hoje, as instalações de aquecimento em re-
sidências familiares eram muitas vezes superdi-
mensionadas, pois se partia de um valor médio 
de consumo. Com a ajuda dos modernos prove-
dores de energia e de sistemas de assistência que 
se comunicam, será possível obter soluções sob 
medida para cada necessidade. 

Mudança semelhante também ocorrerá na 
área de iluminação. Hoje, a luz vem de lâm-
padas comuns ou de baixo consumo, e podem 
ser reguladas com o auxílio de um dimmer. 
No entanto, não se atenta para quanta energia 
é consumida, e como as lâmpadas podem ser 
utilizadas de forma mais razoável. Nem as tão 
aclamadas	 lâmpadas	 de	 LED	 são	 um	 remédio	

contra o excesso de consumo de energia — elas 
economizam eletricidade, mas simplesmente 
substituem lâmpadas já existentes.
“No	futuro,	com	a	iluminação	LED,	as	luminá-

rias também poderão ser desenvolvidas de forma 
diferente do que são hoje. Com as lâmpadas co-
muns, as pessoas estavam muito fixadas ao de-
sign e às propostas de abajures e luminárias. Mas, 
agora, elas têm a possibilidade de conseguir gran-
des áreas iluminadas, como paredes ou tetos ilu-
minantes, ou mesmo quadros”, diz Schliepkorte.

O Instituto Frau-
nhofer de Física da 
Construção (IBP) 
mede e avalia os 
principais dados 
de consumo de 
energia para aque-
cimento e purifi- 
cação da água. Mede, ainda, os dados sobre a 
geração de energia, sobre o grau de uso próprio 
de energias renováveis e sobre o consumo pri-
mário de energia em um período de dois anos. 
O objetivo é mostrar se as casas têm capacidade 
não apenas de suprir sua própria energia, mas 
também de gerar um excedente. 
(www.fertighauswelt.de)

Exposição Fertighauswelt 
(mundo da casa   pré-fabricada) 
em Colônia

Nos últimos anos, o desenvolvimento da in-
dústria da construção e de equipamentos levou 
à concepção de casas eficientes Plus, as quais 
não precisam mais de energias fósseis para sua 
operação. Agora, seis empresas (Bien-Zenker, 
Finger	Haus,	HUF	Haus,	Luxhaus,	WeberHaus	e	
Schwörer Haus) querem provar que esse concei-
to também pode ser aplicado no setor de casas 
pré-fabricadas. Elas estão na exposição de casas 
pré-fabricadas (Fertighauswelt), inaugurada ao 
final de 2011, em Colônia.

Ambiente interno de uma casa inteligente com funções de 
segurança, conforto, eficiência energética e de conexão.
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A construção
de edifícios 
inteligentes

Construção Inteligente

Texto: Vladimir Goitia

Edifício inteligente melhora 
a vida em megacidades
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Estudos recentes mundo afora mostram que as 
construções (prédios comerciais, residenciais e 
governamentais, hospitais, aeroportos, rodovi-
árias e fábricas, entre outros) são responsáveis 
pelo consumo de mais de 40% da energia elé-
trica produzida hoje no mundo. Mas dados da 
Agência Internacional de Energia (AIE) indicam 
que essas edificações consomem bem mais: em 
torno de 55% de tudo que é gerado em termos 
de eletricidade ao redor do planeta.

O Brasil não foge a esse diagnóstico. De acordo 
com	o	Laboratório	de	Eficiência	Energética	em	
Edificações, da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), as construções são responsá-
veis por mais de 42% do consumo do total de 
eletricidade gerada no País. Na Alemanha, os 
dados são praticamente iguais, segundo uma 
publicação da Agência de Energia Alemã (Dena, 
na sigla em alemão). 

Essa radiografia, até um tanto tenebrosa, mostra 
não apenas a urgência da autossuficiência ener-
gética, mas também a necessidade de uma maior 
eficiência e inteligência das edificações, indepen-
dentemente do uso ou destino para os quais são 
projetados. Não é de espantar que, na avaliação de 
especialistas que estudam o assunto, existam hoje 
esforços gigantescos de engenheiros e arquitetos 
para alcançar esses objetivos.

A própria indústria que abastece o setor da 
construção tem se esforçado para conseguir me-
lhorar a eficiência de seus produtos, como isola-
mentos térmicos de paredes, telhados, sótãos e 
porões; opções modernas para janelas com vi-
dros duplos que isolam o ambiente; sistemas de 
aquecimento conectados a algum tipo de ener-
gia renovável; e, claro, a busca de um máximo de 
ventilação natural. Os resultados, ainda segun-
do os entendidos da área, são impressionantes, 
podendo chegar a uma redução no consumo de 
energia de entre 50% e 80%.

“A autossuficiência [de um 
prédio inteligente] é um so-
nho, mas esse é o objetivo. 
É difícil imaginar hoje bar-
reiras intransponíveis. Até 
porque, os materiais e os 
sistemas são cada vez mais 
sofisticados, desenvolvidos 
sempre com o objetivo de 
provocar o menor impacto 
possível ao meio ambiente”, 
explica Paulo Aridan, dire-
tor regional da Odebrecht 
Realizações. Na avaliação 
dele, os profissionais que 
atuam na área de constru-
ção civil e em outros setores 
industriais vêm se debru-
çando na busca por melho-
res soluções para incluí-las 
nos projetos, desde o pri-
meiro rascunho até o final do empreendimento. 

Mas não se trata apenas de melhorar a eficiên-
cia energética. O grande objetivo é tornar os edi-
fícios cada vez mais inteligentes, com o uso de 
novas tecnologias que permitam, por exemplo, a 
integração entre si e entre sistemas de informa-
ção externos. 

Redes integradas

Hoje, o conceito de prédio inteligente é bem 
mais amplo (ver infográfico I - página 48). O 
uso extensivo de redes e mais redes de sensores 
para obter, em tempo real, todas as informa-
ções possíveis, as quais permitam gerar análi-
ses para a gestão contínua do prédio, é quase 
obrigatório. Uma das formas para isso é a adap-
tação dos sistemas que monitoram os serviços 



(facilities) do prédio, como água, temperatura, 
iluminação, ventilação e uso de elevadores, en-
tre outros, tornando-os mais eficientes e redu-
zindo o desperdício.

A Siemens, por exemplo, desenvolveu um am-
plo portfólio de produtos e soluções direcio-
nadas às edificações inteligentes. Colocou no 
mercado um sistema de proteção e controle que 
permite supervisionar sistemas e equipamentos 
– em qualquer lugar – fornecendo todas as van-
tagens de sistemas integrados. Denominado de 
Apogee®,	essa	 linha	oferece	arquitetura	flexível	
para atender “às necessidades de hoje e do futu-
ro”, diz Ana Carolina David, gerente de marke-
ting estratégico da divisão Building Technolo-
gies da Siemens no Brasil.

Customizado para diversos segmentos, de edi-
fícios comerciais a indústrias de grande porte, o 
Apogee® está disponível no Brasil e na América 
Latina.	Ela	utiliza	protocolos	abertos	de	comu-
nicação, como aplicações e padrões BACNet, 
OPC e ModBus, o que permite gerenciar todos 
os sistemas integrados, como iluminação, segu-
rança, controle de acesso, proteção contra incên-
dio, energia, ar condicionado e climatização, a 
partir de uma única central de controle.

Diante de toda essa tecnologia à disposição, 
Aridan, da Odebrecht, avalia que, cada vez mais, 
os prédios serão mais eficientes e inteligentes. 
No entanto, é consenso entre os especialistas 
que é preciso também considerar o conforto do 
indivíduo. Para isso, é importante que o edifício 
interaja com o usuário, com a ajuda de sistemas 

que se comuniquem entre si, de maneira a trans-
formar radicalmente a forma como as pessoas 
interagem com os espaços.

No futuro, dizem os especialistas, a evolução 
desses sistemas permitirá a criação de algoritmos 
que possam atuar de forma preventiva, identifi-
cando eventuais problemas antes que eles acon-
teçam. Por exemplo, identificar a aproximação de 
uma tempestade muito severa pode gerar ações 
preventivas para evitar danos à construção ou 
mesmo diminuir os riscos de seus ocupantes. 

“A grande tendência é a integração, ou contex-
tualização desses prédios inteligentes em Smart 
Grids, ou redes inteligentes que ofereçam opor-
tunidades para que os proprietários do edifício 
possam, por exemplo, gerenciar suas operações 
com base nos custos reais de produção e forne-
cimento de energia”, destaca Ana Carolina, da 
Siemens. Para capitalizar isso, acrescenta a es-
pecialista da Siemens, o edifício precisa utilizar 
tecnologia avançada e sistemas de construção 
inteligentes e integrados. 

E mais, ao integrar um prédio inteligente a 
outros, será possível criar redes que, em deter-
minadas situações, poderão sincronizar o uso 
de energia para os seus sistemas de ar-condi-
cionado e diminuir eventuais riscos de apagões 
quando o sistema elétrico estiver sobrecarrega-
do. Esta é uma situação em que os prédios inteli-
gentes estarão se comunicando com os sistemas 
de energia da cidade.

A tecnologia também tem papel importante nos 
serviços de manutenção preventiva, apontando, 

Eficiência Energética e otimização de custos e consumo;

Sustentabilidade através da geração de energia renovável;

Implantação da tecnologia de armazenamento de energia;
Gestão integrada de energia assegurando níveis máximos de conforto;

Integração completa entre os sistemas de segurança e proteção contra incêndio.

I - Características básicas do edifício inteligente

48  |  revista engenharia brasil alemanha  |  setembro 2013

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



por exemplo, que determinado elevador precisará 
de manutenção antes que ocorra uma pane. Siste-
mas de tratamento analítico de dados de consu-
mo de energia podem melhorar a gestão do seu 
uso, reduzindo de forma significativa o desperdí-
cio e a conta de energia do prédio.

Mercado

A grande questão, pelo menos no Brasil, é se há 
mercado para esse tipo de empreendimento. Na 
opinião de Aridan, sim, e cada vez maior. Vale 
ressaltar que o Brasil está entre os cinco países 
com maior demanda por certificados de prédios 
inteligentes ou verdes.

Criado nos EUA e presente em 143 países, o 
selo	Leed	é	usado	em	obras	que	trazem	tecnolo-
gias de construção que promovem economia de 
recursos, como água e energia elétrica, materiais 
de construção com impacto ambiental reduzido 
e sistemas de automação inteligentes. Especia-
listas dizem que o preço para construir com o 
padrão	Leed	foi	reduzido	ao	longo	dos	últimos	
cinco anos. Em 2007, a diferença de custo de um 
prédio	com	certificação	Leed	para	uma	constru-
ção convencional, por exemplo, chegava a 30%. 
Hoje, pode custar entre 0,5% e 7% mais caro, 
mas também é um investimento que se recupera 
em pouco tempo.

Essa forte redução abriu as portas para o que 
o mercado considera o “filão” dos edifícios re-
sidenciais sustentáveis (Green Buildings). Hoje, 

cerca de 2% do mercado imobiliário brasileiro 
está concebido numa visão de construção sus-
tentável, e pode chegar a 10% do mercado, como 
nos EUA, Alemanha e Reino Unido. Em termos 
de custo, se é que possível comparar o de um 
prédio convencional com o de um inteligente, 
é difícil chegar a alguma conclusão. Até porque, 
na avaliação de Aridan, o “céu é o limite”.

Os custos em tecnologia também podem che-
gar a 5% ou até 10% do valor da construção, 
mas, na avaliação de especialistas, é um investi-
mento que se recupera em pouco tempo; e isto 
não apenas pelo aumento de eficiência global e 
diminuição dos custos operacionais, mas tam-
bém por exigirem menor número de pessoal de 
operação, gestão e manutenção do edifício (ver 
infográfico II).

25%

19%

27%

36%

II - Desempenho dos “Green Buildings”

Consumo de energia 
25% menor

Redução de 19% nos 
custos operacionais

Satisfação dos ocupantes 
27% maior

Emissão de gases CO2 
36% menor 

Prédio da Editora Süddeutscher Verlag em Munique. Cons-
truído	em	2010,	foi	o	primeiro	prédio	a	receber	selo	Leed	
da Alemanha.
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Tecnologia a serviço de 65 mil pessoas

Em um terreno de aproximadamente 80 
mil m², voltado para a Marginal Pinheiros, 
em São Paulo, a Odebrecht Realizações está 
construindo dez torres, das quais cinco cor-
porativas, uma de salas comerciais, duas 
residenciais, um shopping center e um ho-
tel. Todas as construções são desenvolvidas 
com especificações, conceitos e soluções 
que vão permitir, por exemplo, uma econo-
mia no consumo de água de, pelo menos, 
R$ 1,8 milhão por ano.

O Parque da Cidade, como foi denomina-
do o gigantesco empreendimento, abrigará, 
depois de concluído, aproximadamente 65 
mil pessoas por dia, das quais 25 mil devem 
morar ou trabalhar nele e outras 40 mil te-
rão	circulação	flutuante	nos	600	mil	m²	de	
área construída.

O conjunto, com soluções inéditas, consi-
dera metas ligadas à otimização do uso do 
solo, transporte e acessos, redução de CO2, 
além da gestão de água, energia e resíduos.  
Ao fim, essas soluções reduzirão substan-

cialmente os custos da operação do projeto, 
de acordo com a Odebrecht Realizações.

Para aprimorar a acessibilidade ao local, 
serão realizadas melhorias no acesso ao 
transporte público e a construção de gene-
rosas calçadas para pedestres. Para reduzir 
o uso de veículos, estão previstos progra-
mas de incentivo à carona, com vagas pre-
ferenciais para carros compartilhados, além 
de vagas dedicadas para carros elétricos 
com pontos de recarga. O complexo conta-
rá, ainda, com uma ciclovia interna e estru-
turas de bicicletários, além de vestiários.

Entre as soluções previstas está a coleta de 
resíduos sólidos à vácuo, a partir de tubula-
ções com entradas específicas para cada tipo 
de resíduo. A construção de uma estação de 
tratamento,	devolvendo	o	efluente	à	nature-
za em condições adequadas, a partir de um 
esgoto a vácuo e de um sistema de irrigação 
inteligente (o qual possui estações meteoro-
lógicas), são alguns dos destaques das solu-
ções ligadas à gestão dos recursos hídricos.
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um desafio 
em eficiência 
energética

Conseguir muito com pouco. Ou mais com 
menos: esse é o objetivo da CasaE, a primeira 
Casa de Eficiência Energética erguida no Bra-
sil pela BASF a partir de soluções que geram 
uma economia de energia de pelo menos 70%. 
A construção dessa casa, inaugurada ao final de 
maio de 2013 na Avenida Professor Vicente Rao, 
zona sul de São Paulo, utilizou os menores re-
cursos naturais possíveis e os processos constru-
tivos mais eficientes disponíveis – menos água e 
menos energia, além de matérias-primas inova-
doras e sustentáveis – para conseguir maiores e 
melhores resultados.

CasaE, 

Texto: Vladimir Goitia
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A CasaE, com uma área de 400 m2, não é ape-
nas mais uma iniciativa da BASF, líder mundial da 
indústria química, mas também um presente da 
multinacional alemã para a cidade de São Paulo no 
Ano da Alemanha no Brasil. “O País é o décimo 
a receber esse tipo de construção da empresa no 
mundo”, explica Michel Mertens, vice-presidente 
sênior da BASF para a América do Sul.

Com características similares e os mesmo obje-
tivos, porém adaptados à idiossincrasia, clima e 
realidade de cada país, a BASF construiu casas de 
eficiência energética na Alemanha, França, Itá-
lia, México, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados 
Unidos e Argentina (a primeira da América do 
Sul). Agora, depois de inaugurada, a expectativa 
é receber, no decorrer de um ano, pelo menos 5 
mil visitantes, entre estudantes de todos os níveis 
e profissionais do setor de construção. 

O diferencial da CasaE começa pelo sistema 
construtivo. Foram usados blocos de poliesti-
reno expandido, os quais proporcionam o iso-
lamento térmico necessário. Espumas especiais 
também foram aplicadas nas paredes e no teto 
para dar conforto acústico e térmico. No acaba-
mento, foram utilizadas tintas, vernizes e adesi-
vos com pigmentos especiais que também atuam 
no controle da temperatura, reduzindo consi-
deravelmente o uso de ar condicionado. Todas 
essas soluções, de acordo com Mertens, são res-
ponsáveis pela economia de até 70% de toda a 
energia consumida pela casa.

 A obra conta ainda com compostos usados na 
fabricação de pisos drenantes, os quais evitam o 
acúmulo de água na superfície. Também estão 
presentes produtos voltados para revestimento, 
impermeabilizantes e antiderrapantes. O inte-
rior do imóvel traz tinta antibacteriana Suvinil, 
que reduz em 99% as bactérias nas paredes, pro-
porcionando, segundo a BASF, ambientes prote-
gidos contra doenças. A parte externa recebeu 
cobertura de tinta contra mofo e tinta acrílica 
com maior rendimento e durabilidade.

Todos esses materiais e produtos utilizados na 
obra permitem hoje construções mais eficientes 
e sustentáveis. Ao mesmo tempo, a CasaE traz 
inúmeras novidades para o mercado de constru-
ção brasileiro, e coloca à disposição da indústria 
a mais diferenciada tecnologia em termos de  
materiais de alto desempenho, eficiência ener-

gética e proteção climática. “Nos-
so compromisso é transformar a 
química para oferecer soluções 
inovadoras e economicamente 
viáveis. Assim, contribuímos com 
a construção de um futuro mais 
sustentável para as próximas gera-
ções”, diz Mertens.

É bom ressaltar que, na atualidade, 
a indústria da construção consome 
mais de 40% da energia global, con-
tribui com 30% da emissão global 
de gases de efeito estufa, causa 10% 
da emissão global de poeira, modi-
fica a maioria das terras produtivas, 
contribui para a perda de biodiversidade e ecos-
sistemas. Além disso, o concreto é o material mais 
utilizado, depois da água (1m3/pessoa/ano).

A multinacional alemã ressalta que entre seus 
principais pilares está a construção sustentável, 
razão pela qual oferece soluções não apenas vol-
tadas à eficiência energética, mas também ao 
design e decoração, além de materiais de alto 
desempenho, como plásticos, poliuretano, pro-
dutos químicos para construção, tintas, vernizes 
e pigmentos de última geração. Na casa foram 
implementadas, ainda, soluções e inovações que 
agem diretamente na redução do consumo de 
água, energia e emissão de CO2.

 “A BASF acredita que a sustentabilidade é um 
dos principais impulsionadores do crescimento e 
da geração de valor. No futuro, [a companhia] es-
tará ainda mais fortemente integrada às decisões 
de negócios. Como indústria química, queremos 
ser catalisadores dessa mudança, possibilitando 
uma nova cultura construtiva em um mundo 
mais sustentável”, argumenta Mertens.

A iniciativa de erguer uma casa com essas ca-
racterísticas e com esses objetivos surge num 
momento em que as inovações no setor da cons-
trução civil exigem versatilidade, cooperação in-
terdisciplinar e profunda compreensão de toda a 
cadeia de produção da indústria. Não custa res-
saltar que, atualmente, mais de 40% da energia 
produzida hoje no mundo é consumida em edi-
ficações, sendo que 20% desse total é consumido 
na construção e 80% em seu uso.

O projeto conta, ainda, com parceiros que con-
tribuíram com inúmeros produtos e tecnologias 
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O grande destaque na CasaE é seu sistema cons-
trutivo: ele consiste em um painel de cerâmica 
estrutural e fundação de alvenaria, paredes, piso 
e laje executados em Sistema EIFS – Exterior In-
sulation and Finish Systems –, placas de poliesti-
reno expandido da BASF, sob a marca Neopor®, e 
em Sistema ICF – Insulated Concrete Formwork 
– tijolos fabricados com esse mesmo material.

Além disso, espumas especiais foram aplicadas 
para o conforto acústico e térmico. As dispersões 
e os pigmentos da BASF apresentam diferenciais 
para as tintas, vernizes, adesivos e materiais de 
construção aplicados, bem como no controle da 
temperatura, contribuindo diretamente para a 

economia de energia. Os poliuretanos entraram 
para conforto térmico e redução no consumo de 
energia, além de oferecer compostos para cons-
trução de pisos drenantes das marcas Elastocoat® 
e ElastopaveTM. 

A Suvinil AntiBactéria foi utilizada na parte 
interna da residência. É a única marca de tintas 
imobiliárias a ter aprovação da Agência de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) para tintas antibac-
terianas. Já a linha de acrílicos Suvinil Contra 
Mofo e Maresia, que resiste às intempéries, e a 
Glasurit Alvenaria, que oferece maior rendi-
mento, cobertura e durabilidade, foram aplica-
das na parte externa da casa.

alinhados à temática da sustentabilidade. Entre 
eles estão a Arquivo Vivo, Atlas Schindler, Bosch, 
Daikin, Deca, Gerdau, Guardian, Isoeste, Knauf, 
Leicht,	 Leroy	Merlin,	 Nespresso,	 Owa,	 Philips,	
Supermix, Tigre, Veka e Whirpool. Todas elas 
trazem soluções que permitem incrementar o 
rendimento energético em quase toda e qualquer 
construção imaginável.

Por isso, a CasaE reuniu, em um único espaço, 
tecnologias que atendem às demandas globais ava-
liadas pela BASF como grandes desafios para os 
próximos anos, que, segundo a multinacional, ser-
virão como uma espécie de “bússola” de processos 
de inovação e sustentabilidade dentro da empresa. 

Entre eles, de acordo com o executivo da BASF, 
está o conceito de urbanização, o qual possui rami-
ficações para setores de construção e cuidados para 
o lar. Até porque, no ano de 2050, conforme recen-
tes estimativas do World Economic Forum (WEF), 
aproximadamente 75% da população mundial es-
tará habitando em centros urbanos.

Por isso, especialistas avaliam que a sociedade 
terá de adaptar a vida urbana ao novo conceito 
de habitação e construção, com o desafio de bus-
car uma melhor qualidade de vida no dia-a-dia 
das grandes cidades. “Será uma grande busca 
por melhorar a eficiência de recursos e custos, 
sem deixar de lado o bem-estar e o conforto de 
toda a família”, avalia a BASF.

O investimento na construção da CasaE em 
são Paulo foi de 3 milhões de reais, que corres-
ponde a R$ 7,5 mil m2. De acordo com a BASF, 
o custo foi 30% superior ao valor do m2 conven-
cional pelo fato de alguns materiais terem sido 
importados, e os métodos construtivos – por se-
rem diferenciados – terem necessitado de mão- 
de-obra especializada. A longo prazo, de acordo 
com a multinacional, esse alto custo acaba dilu-
ído nos benefícios gerados, como a redução de 
água, energia e emissão de CO2.

Inovações disponíveis no mercado
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Algumas das maiores e principais indústrias automobi-
lísticas do mundo não têm dúvidas de que o automóvel 
continua sendo uma opção de transporte muito importan-
te, e continuará sendo no futuro. Acreditam, ainda, que o 
transporte coletivo – seja público ou privado – e o indivi-
dual precisam e podem conviver de forma harmoniosa em 
benefício da mobilidade sustentável.

No futuro, dizem representantes desse, que é um dos 
maiores setores industriais do mundo, que espera-se que 
os carros tenham a capacidade de trocar informações entre 
si e com a infraestrutura urbana, como estacionamentos e 
semáforos. Isso, ainda na avaliação deles, ajudará não só 
a reduzir o consumo de combustível e a proteger o meio 
ambiente,	mas	também	o	fluxo	do	tráfego,	que	poderá	ser	
controlado de maneira mais interativa, diminuindo ou evi-
tando os congestionamentos gigantescos vistos hoje nas 
maiores metrópoles do planeta.

A Cidade do México, onde a população é de quase 23 mi-
lhões	de	pessoas,	é	um	claro	exemplo	desse	caos.	Lá,	por	
exemplo, quem ganha um salário mínimo do país gasta 
2,5 horas por dia de seu tempo por causa do trânsito con-
gestionado provocado pelo número de automóveis. Isso, 
segundo cálculos oficiais, significa passar 38 dias ao ano 
dentro de um ônibus. Em São Paulo, cuja população passa 
dos 12 milhões, a situação não é muito diferente. Na cida-
de, existem quase 5,5 milhões de veículos circulando pelas 
ruas, conforme levantamento do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) feito em setembro de 2012.

Mas os problemas na maior cidade do Brasil, assim como 
em qualquer capital do País ou em grandes metrópoles, vão 
além do número de veículos circulando pelas ruas. Até por-

Carros do futuro
mais perto do 
que nunca

Automóveis do Amanhã

Texto: Vladimir Goitia
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que o transporte público – carente e ineficiente 
– não consegue resolver o calvário das pessoas. 
Não é à toa que cada um decide pegar seu carro 
para ir onde bem entender, provocando conges-
tionamentos com efeitos devastadores para a po-
pulação. O mais grave nisso tudo é que a maioria 
desses carros, independentemente da cidade em 
que circulam, é ocupada por apenas uma pessoa. 
A ironia nisso tudo é que em 95% do tempo esses 
mesmos carros ficam estacionados. 

Diante desse cenário, especialistas em urbanis-
mo e engenheiros avaliam que os espaços e a ge-
ometria das cidades precisam urgentemente ser 
adaptados para fazer com que a vida das pessoas 
fique menos difícil. E mais, que se criem estru-
turas que permitam desfrutar parte do que o Sé-
culo 21 tem a oferecer. O grande desafio, ainda 
na opinião desses especialistas, é como planejar 
o futuro das cidades e como resolver o problema 
do transporte.

Em muitos países, essas questões já são te-
mas centrais do planejamento urbano. Daí que 

os entendidos em questões de mobilidade, por 
exemplo, vêm estudando, por meio da combina-
ção de várias soluções, como os carros podem 
ser utilizados de forma mais eficiente e como 
eles podem ser integrados ao transporte público, 
buscando, assim, aumentar a velocidade média 
dos deslocamentos.

Para pesquisadores do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), o maior desafio das cidades 
consiste em modificar a mobilidade, os edifícios e 
o gasto energético. Fazer uma combinação desses 
aspectos possibilitaria, na avaliação deles, cons-
truir cidades inteligentes e sustentáveis. Diante 
disso, no entanto, surgem algumas perguntas ine-
vitáveis: Os carros precisarão ser diferentes? Esses 
carros terão futuro nas megacidades?

A resposta da indústria automobilística é lacô-
nica: sim. Tanto a BMW como a Mercedes-Benz 
afirmam que não há dúvida de que o perfil dos 
carros ainda tem muito a evoluir. Eles (os auto-
móveis) devem ser cada vez mais compactos, 
mais eficientes, mais inteligentes e mais conec-
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tados entre si para atender melhor às necessi-
dades do consumidor. Devem ser ainda mais 
leves, com motores cada vez menores, de baixo 
consumo e, consequentemente, com reduzida 
carga de poluentes. E mais, os carros serão ca-
pazes de conectar-se ao Google e ao Facebook, 
e as imagens destes poderão ser vistas em forma 
de holograma nos para-brisas. Tudo isso graças 
à inovação e à pesquisa.

Ficção?

Parece ficção, mas não é. E é nessa direção que 
a indústria automobilística caminha. Por isso, 
os especialistas do setor automotivo acreditam 
que, nos próximos 30 anos, os carros devem 
mudar muito mais do que nos quase 130 anos 
que têm de história. Mesmo porque, os materiais 
utilizados no setor se transformam tanto a cada 
ano que começa a ficar difícil diferenciar entre 
o futuro do automóvel e o automóvel do futu-
ro. A BMW e a Mercedes dizem estar focadas 
na criação de soluções para a mobilidade urba-
na, mas avaliam que o poder público tem papel 
importante na solução desse problema, tanto em 
infraestrutura como transporte público.

“A BMW tem buscado alternativas que contri-
buam nessa direção com um plano que já está 
em andamento, o qual envolve mobilidade urba-
na, carros elétricos e bicicletas”, explica Herlan-
der Zola, diretor de Marketing da companhia. 
Glauci Toniato, gerente de Marketing de Produ-
tos Automóveis da Mercedes-Benz do Brasil, faz 

coro e diz que a marca já oferece dife-
rentes opções de transporte de passa-
geiros. De automóveis diferenciados, 
como os “smart fortwo”, a bicicletas, 
ônibus e vans.

“Acreditamos que o futuro da in-
dústria automotiva esteja relacionado 
a buscar maior eficiência na relação 
potência/consumo, soluções de co-
nectividade, combustíveis alternati-
vos e limpos, baratos e sustentáveis. 
Mas nunca deixaremos de lado a 
paixão pelo design, a esportividade 
e a essência emocional que envolve a 
BMW”, completa Zola. “A BMW tem 

evoluído muito nesse aspecto com duas tecno-
logias de ponta direcionadas para essas neces-
sidades”, diz. Ele se refere às técnicas do BMW 
EfficientDynamics e do BMW ConnectedDrive, 
já presentes em muitos produtos da marca e que 
poderão ser observados no BMW I3 (100% elé-
trico), a ser lançado ainda este ano, e no superes-
portivo híbrido I8, previsto para 2014.

Com a tecnologia BMW ConnectedDrive, o 
usuário tem acesso a várias informações sobre 
o veículo, como navegação e viagem, estacio-
namento, escritório móvel e telefone, entrete-
nimento e ligações de emergência, entre outras 
funções. Esses modelos estão sendo fabricados 
com fibra de carbono (CFRP) e chassis de alu-
mínio. Por serem mais leves e resistentes, esses 
materiais fazem com que o carro fique bem me-
nos pesado e, consequentemente, seja mais efi-
ciente em consumo. Além disso, a companhia 
vem pesquisando a utilização de materiais com-
postos de fibras naturais e recicláveis. Hoje, se-
gundo Zola, cerca de 80% das peças dos carros 
BMW já são reutilizáveis. 

A Mercedes-Benz não fica nem um pouco atrás. 
Ao seguir rigorosamente a visão de mobilidade 
livre de emissões de poluentes, a companhia vem 
desenvolvendo a propulsão por hidrogênio, des-
tacando o potencial do H2 como fonte de ener-
gia para o futuro. O modelo F 125!, por exemplo, 
mostra como a mobilidade individual livre de 
emissões poderá ser colocada em prática no seg-
mento de luxo. O F 125! foi criado com sistema 
de propulsão elétrico e potente livre de emissões, 
baseado na tecnologia de célula de combustível 

Mobilidade motorizada em duas rodas está em alta. A smart ebike é 
uma bicicleta elétrica muito prática e de fácil condução.
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desenvolvida para a 
produção em série pela 
Mercedes-Benz. 

“Esse projeto com-
bina pioneirismo e 
tecnologias altamente 
eficientes de armaze-
namento, propulsão e 
estrutura da carroceria 
com conceitos únicos 
de controle e display. O 
veículo conceito tam-

bém se apresenta com um design expressivo que 
transporta para o futuro a linguagem do design 
clássico Mercedes”, explica Glauci, diretora de 
Marketing da multinacional alemã no Brasil. A 
Mercedes-Benz também deu um grande passo 
à frente com a introdução da Câmera Estéreo 
Multifuncional, posicionada atrás do para-brisa, 
próxima ao espelho retrovisor.

Essa nova câmera tem dois “olhos” posiciona-
dos a um ângulo de 45 graus e com alcance má-
ximo de 500 metros, que produzem uma ima-
gem tridimensional da área à frente do carro a 
até 50 metros. Algoritmos inteligentes realizam 
uma avaliação dessas informações visuais em 
três dimensões para detectar e classificar, tanto 
espacialmente como a movimentação, os veícu-
los andando à frente, em sentido contrário ou 
cruzando o caminho, assim como pedestres e a 
sinalização de trânsito dentro de um largo cam-
po de visão.

Além disso, explica a diretora de Marketing 
da Mercedes-Benz, vários sistemas de assistên-
cia complementam o conceito de direção inte-
ligente. Por exemplo, o sistema de assistência de 
frenagem	 BAS	 PLUS	 com	 Junction	 Assist	 (as-
sistência de esquinas) consegue, pela primeira 
vez, detectar o tráfego transversal e de pedestres, 
amplificando a força aplicada pelo motorista no 
pedal do freio conforme a necessidade.

O sistema PRE-SAFE Brake pode detectar pe-
destres e iniciar a frenagem automaticamente 
para evitar atropelamento em velocidades até 50 
km/h. O Active Lane Keeping Assist (assistente 
de manutenção de faixa) acusa quando a faixa 
ao lado está ocupada, e inclusive a aproximação 
de carros no sentido contrário. Já o Traffic Sign 
Assist (assistente de sinalização viária), além de 

mostrar os limites de velocidade, indica zonas 
de ultrapassagem proibida e os seus respectivos 
sinais, mostrando ainda quando chegam ao fim. 
Em breve, muitas dessas novidades sobre segu-
rança chegarão ao Brasil nos novos Classe E e 
Classe S da Mercedes-Benz.

Além da imaginação

Mas o avanço da tecnologia continua a ser 
mais incrível do que alguém possa imaginar. A 
Volkswagen, por exemplo, avalia que, em ter-
mos de futuro, já é possível pensar em um car-
ro andando sozinho, uma evolução das tecno-
logias de auxílio disponíveis hoje. “A proposta 
é que o motorista [sem a interferência dele], 
seja conduzido a seu destino pelo carro”, ex-
plica	 José	Luís	Loureiro,	gerente	executivo	de	
Desenvolvimento de Produto da Volkswagen 
do Brasil.

Embora já existam, mas apenas para testes, es-
ses carros podem ser equipados com múltiplos 
sensores que reconheçam o ambiente à sua vol-
ta. “Seu funcionamento se assemelha ao de um 
ser humano: sabem seu destino, percebem o que 
está ao seu redor e obedecem as leis de trânsito”, 
acrescenta o executivo da Volkswagen.

Com novo design, o smart fortwo 2013 chega ao Brasil. 
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E um exemplo de visão do 
Grupo Volkswagen sobre o 
carro do futuro é o seu mo-
delo	 XL1,	 apresentado	 em	
março no Salão de Genebra. 
Trata-se,	de	acordo	com	Lou-
reiro, do carro produzido em 
série mais eficiente do mun-
do, consumindo menos de 
um litro de combustível por 
100 quilômetros rodados (o 
equivalente a 111 km/l).

“Graças ao seu sistema híbri-
do plug-in (a bateria pode ser 
recarregada numa tomada), o 
modelo de dois lugares pode percorrer até 50 qui-
lômetros utilizando apenas eletricidade, conse-
quentemente,	sem	gerar	emissões”,	diz	Loureiro.	
De	acordo	com	ele,	o	XL1	atinge	seus	objetivos	de	
eficiência por meio de princípios de design pura-
mente esportivos: baixo peso (795 kg), aerodinâ-
mica perfeita e baixo centro de gravidade.

“Sua estrutura é feita totalmente de plástico 
reforçado por fibra de carbono. Design de alta 
tecnologia, aerodinâmica aprimorada, sistema 
híbrido plug-in, motor elétrico, caixa de câmbio 
de sete marchas com dupla embreagem (DSG) e 
bateria de íons de lítio tornam possível ao novo 
Volkswagen	XL1	emitir	apenas	21	g/km	de	CO2	
(ciclo europeu)”, relata o diretor da Volks. 
Se	 necessário,	 o	 XL1,	 que	 alcança	 velocidade	

máxima de 160 km/h, pode acelerar de 0 a 100 
km/h em apenas 12,7 segundos. O consumo de 
menos de um litro de diesel por 100 quilômetros 
é um número recorde, que até hoje não havia 
sido atingido por nenhum outro veículo. “Isso 
mostra como a Volkswagen vem redefinindo o 
que é tecnicamente realizável na fabricação de 
automóveis”,	afirma	Loureiro.		

Apesar de todos esses avanços incríveis, no en-
tanto, urbanistas e engenheiros afirmam que a 
transformação dos espaços por onde circulam 
ou circularão esses veículos “fantásticos” é requi-
sito básico para levar adiante uma cidade onde 
se possa viver, e não apenas sobreviver. Acredi-
tam que a tecnologia para conseguir melhorar 
esse cenário caótico das cidades está disponível. 
Ou seja, hoje já é possível fazer muito mais com 
muito menos. E essa preocupação não é à toa.

Vale ressaltar que, há pouco mais de um século, 
existiam ao redor do mundo apenas 16 núcleos 
urbanos com mais de um milhão de habitantes. 
Hoje, são quase 500 as cidades com população 
que ultrapassa esse número. Pior, 21 delas já são 
consideradas megacidades e, até 2040, devem 
ser 60, segundo dados das Nações Unidas. O 
curioso é que praticamente nenhuma delas foi 
planejada para acolher semelhante quantidade 
de pessoas, e muito menos veículos. E alguns da-
dos são alarmantes, como a frota mundial, que é 
de mais de 1 bilhão de carros.

O	Volkswagen	XL1	é	o	carro	produzido	em	série	mais	eficiente	do	mundo,	
consumindo menos de um litro de combustível por 100 km rodados.

Linha	de	produção	da	Volkswagen:	fábrica	de	Taubaté.
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cada vez mais, tem que ter estrela.
A Mercedes-Benz quer ver o Brasil brilhar ainda mais. Há quase 60 anos
acredita e investe no país, com o pé no acelerador. É por isso que fazemos 
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a marca de quem faz o Brasil crescer. A marca para quem tem estrela.

Mercedes-Benz, marca do Grupo Daimler.
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Automóveis do Amanhã

Este veículo de teste que Spiegelberg e os seus 
colaboradores desenvolveram ostenta um im-
pressionante comprimento de 25 metros. Com 
o seu nariz pontiagudo, o Innotruck propor-
ciona uma aerodinâmica otimizada, e o seu de-
sign futurístico é uma criação do internacio-
nalmente	 reconhecido	 designer	 Luigi	 Colani.	
O veículo híbrido é acionado por um motor 
elétrico e a energia para o mesmo é fornecida 
por uma bateria.

Com uma única carga de bateria, o Innotruck 
tem capacidade para percorrer até 100 quilôme-
tros, apenas movido à energia elétrica. Para que 
o veículo possa percorrer trajetos mais longos, 
os pesquisadores montaram adicionalmente um 
motor a diesel. O sistema de acionamento híbri-
do está ordenado em série. Isto significa que o 
motor de combustão não tem qualquer ligação 
mecânica com o eixo de transmissão, acionando 
apenas um gerador elétrico que alimenta as má-
quinas elétricas com energia, ou que carrega as 
baterias de tração.

Mas nada disto é realmente um fator de ino-
vação neste veículo gigante: ela é muito mais o 
fato de os engenheiros do IAS estarem pesqui-
sando, tendo como base o Innotruck, as intera-
ções complexas entre o veículo, a infraestrutura 
e o comportamento do motorista. “O Innotruck 
nos serve, por assim dizer, de brinquedo cien-
tífico, permitindo-nos encontrar soluções ho-
lísticas, tais como o melhoramento da comuni-
cação dos sistemas do veículo entre si – e que 
podemos apresentar ao vivo no próprio veículo”, 
esclarece Gernot Spiegelberg. Na Pesquisa Cen-
tral da Siemens, o engenheiro é responsável pelo 
desenvolvimento de conceitos no âmbito da ele-
tromobilidade e, desde 2011, trabalha também 
na Universidade Técnica de Munique – IAS 
(TUM-IAS). No âmbito da Rudolf Diesel Senior 
Fellowship, ele tem a possibilidade de pesquisar 
conceitos de mobilidade inovadores. As vanta-
gens: o grande pesquisador da indústria conhe-
ce as necessidades econômicas e as exigências 
impostas à ciência daí resultantes; ao mesmo 

No Institute for Advanced Study (IAS) da Universidade 
Técnica de Munique, o professor Gernot Spiegelberg e a 
sua equipe exploram tecnologias inovadoras para a ele-
tromobilidade. O seu brinquedo científico é o Innotruck 
Eletromobilidade. Como iremos deslocar-nos no futuro? 
O que é que os veículos elétricos têm a proporcionar? As 
respostas são dadas pelo Innotruck. 

Por Technische Universität München (TUM)  |  Tradução: Gitta Rohling

previdente, inteligente e 
compreensivo 

O automóvel do futuro: 
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tempo, pode testar novas ideias tendo em vista 
uma potencial utilização. Alunos de doutorado 
selecionados da International Graduate School 
of Science and Engineering (IGSSE) da Univer-
sidade Técnica de Munique se apoiam em três 
tópicos de pesquisa interdisciplinares. 

Tópico de pesquisa 1:
Gestão de energia previdente 

De que forma a transformação e a distribuição 
da energia se deixa controlar no Innotruck – esta é 
a tarefa de Claudia Buitkamp. Uma particularida-
de dos veículos híbridos elétricos e plug-in, como 
é o caso do Innotruck, é, em última análise, o fato 
de se deixarem integrar nas chamadas Smart Gri-
ds, ou seja, em redes de energia inteligentes. 

Elas não só armazenam energia para o seu 
próprio consumo, como absorvem também 
energia da rede nos picos de energia e a for-
necem posteriormente em caso de necessidade. 

Os veículos elétricos são, 
assim, tanto consumido-

res, como também arma-
zenadores de energia. Desta 

forma, é possível uma utiliza-
ção ideal das fontes de energia reno-

váveis, pois o sol e o vento fornecem apenas 
raramente a quantidade de energia necessária 
no momento do consumo. 

Assim, para controlar a complexa interação 
existente entre a rede de alimentação de ener-
gia e os veículos elétricos, os pesquisadores da 
Universidade Técnica de Munique (TUM) de-
cidiram construir o Innotruck como minirrede. 
Isto significa que, quando o veículo está parado, 
vários fornecedores e consumidores de energia 
estão lado a lado.

Concretamente, isto significa que até oito au-
tomóveis elétricos podem ser ligados ao veículo 
que os carrega e que, por outro lado, também 
podem obter energia dos mesmos. Além disso, o 
veículo poderá ser ligado a uma fonte de alimen-
tação externa e ser carregado através da mesma 
ou ainda repassar energia para a rede elétrica. 
Além disso, no futuro, células solares e uma 
turbina eólica, montadas no teto do veículo, po-
derão fornecer energia que será distribuída por 
todo o sistema. “O nosso objetivo é controlar de 
forma	centralizada	os	fluxos	de	energia	e	desen-
volver uma estratégia operacional com um custo 
ideal”, afirma Claudia Buitkamp. 

Foto: Kiefermedia
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Para conseguirmos isso, o Innotruck poderá 
prever situações de condução futuras e reagir às 
mesmas. Para este efeito, o veículo dispõe de um 
sistema eletrônico e de navegação que trabalha 
em conjunto. Se, por exemplo, existir uma des-
cida longa a percorrer, o sistema eletrônico fará 
com que o Innotruck utilize o máximo possível 
de energia elétrica antes de chegar a ela, de ma-
neira a deixar a bateria quase descarregada. A 
frenagem na descida permite recuperar energia 
elétrica e voltar a carregar a bateria. 

Tópico de pesquisa 2: 
Sistema nervoso central 
eletrônico inteligente 

Conceber uma arquitetura de sistema centrali-
zado	que	otimize	os	fluxos	de	informação	e,	por	
conseguinte, aumente a segurança e o conforto, 
é o objetivo das investigações de Hauke Stähle. 
“Unidades de comando sempre novas tornam 
a gestão de informação num veículo extrema-
mente complexa. Em vez de ligar em rede uni-
dades individuais, desejamos adotar no veículo 
um computador central com uma arquitetura 
totalmente nova, que funcione, por assim dizer, 

como o cérebro de um veículo inteligente”, afir-
ma o estudante de doutorado. 

Através da inerente redução de complexidade, 
é possível integrar facilmente num veículo, à 
posteriori, funções individuais, tais como a au-
tomatização de estacionamento ou a assistência 
na faixa de rodagem, pois o sistema poderá se 
adaptar na integralidade. “Poderemos comparar 
isto a um computador: impressora, mouse, mo-
nitor, câmara, etc. podem ser conectados sem 
problemas. Eventualmente, poderá ser necessá-
rio instalar um software para podermos usufruir 
de todas as funções. Queremos obter algo se-
melhante com este computador central, ao qual 
poderão ser conectados diferentes aparelhos/
unidades, permitindo-nos, assim, disponibilizar 
várias funções”, afirma Hauke Stähle. 

Outro exemplo é o Drive-by-Wire, ou seja, o 
sistema de controle completo sem ligação entre 
o motorista e as rodas. 

Em vez de uma transmissão através da coluna 
da direção, que transfere os movimentos de ro-
tação do volante para o eixo, estes dados serão 
transmitidos eletronicamente no futuro através 
de um sensor, e o movimento das rodas será 
executado através de servomotores. A vantagem 
principal é que, assim, os movimentos do veículo 

O Innotruck dispõe de um sistema eletrônico e de navegação que trabalha em conjunto para prever 
situações de condução futuras e reagir às mesmas.
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serão relativamente fáceis de manipular por meio 
da eletrônica. Além disso, como os automóveis 
elétricos do futuro deverão também ter a capa-
cidade de reconhecer por si próprios o caminho 
a seguir, poderão, através desta tecnologia, evitar 
automaticamente eventuais obstáculos. Em resu-
mo: o veículo se torna cada vez mais inteligente e 
o motorista terá de intervir cada vez menos. 

Tópico de pesquisa 3: 
O automóvel como parceiro de 
mobilidade ideal 

O	campo	de	pesquisa	de	Ljubo	Mercep	é	futu-
rista. A ideia: não deverá ser o motorista a con-
trolar o automóvel através de teclas, mas sim o 
automóvel a poder adaptar-se ao motorista. Ele 
deixa, assim, de operar os componentes indivi-
duais como o acelerador, o freio e o volante da 
direção. Em vez disso, o automóvel se adapta 
como sistema completo aos seus desejos. “O que 
é que o automóvel tem de saber ou poder fazer 
para compreender o que desejo dele, sem que 
para tal eu tenha de intervir explicitamente?” É 
assim	que	Ljubo	Mercep	define	a	questão	central	
do seu tópico de pesquisa. 

Na realidade, o Innotruck é controlado como 
um avião, com manetes do tipo side-stick, em 
vez de um volante de direção. Os side-sticks são 
manetes de controle semelhantes a joysticks, que 

transformam os movimentos do motorista em 
sinais digitais, direcionando, assim, o veículo. 
Além disso, o sistema de indicações está conce-
bido levando em consideração as necessidades 
do motorista. Assim, em vez de várias indicações 
luminosas, existe uma tela touchscreen central 
que apresenta ao motorista apenas as informa-
ções de que ele necessita naquele momento. Isto 
tem a vantagem de o motorista não ter de lidar 
com um excesso de dados desnecessários. Em 
vez de um espelho retrovisor, duas telas mos-
tram no elemento de controle central as imagens 
adicionais das câmaras exteriores, de forma a 
proporcionar ao motorista uma boa visão geral 
da área imediatamente próxima ao veículo. “O 
nosso objetivo é que o veí-
culo compreenda o moto-
rista e aja como parceiro de 
mobilidade ideal”, explica 
Ljubo	Mercep.	Para	pesqui-
sar esta possibilidade, ele 
trabalha também na assim 
chamada interface cérebro- 
computador. Esta permite 
uma ligação entre o cérebro 
e um computador, sem que 
o sistema nervoso periféri-
co seja ativado, ou seja, por 
exemplo, sem que os braços 
e as pernas sejam utilizados. 
Ljubo	Mercep	trabalha	com	um	capacete	cole-

tor de dados, através do qual são enviadas ondas 
cerebrais para o computador, onde estas são en-
tão avaliadas. “Neste campo estamos, no entan-
to, ainda no início, e demos até agora apenas os 
primeiros passos em autoexperiência”, afirma o 
estudante de doutorado. 

Gernot Spiegelberg e a sua equipe desejam tam-
bém divulgar o seu trabalho científico, quando a 
Rudolf Diesel Senior Fellowship 2013 terminar. 
Está planejada a participação na Zero Emissions 
Race (corrida com emissão zero). Inspirada em 
Júlio Verne, será uma volta ao mundo em 80 
dias, percorrida exclusivamente com veículos 
elétricos. Com o Innotruck, Gernot Spiegelberg 
e a sua equipe irão percorrer um trajeto de 30 
mil quilômetros, através de 16 países e 150 ci-
dades, e apresentarão então os resultados da sua 
pesquisa ao público. 
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O hidrogênio foi o primeiro gás a ser produ-
zido artificialmente no início do século 17, por 
meio da reação química entre metais e ácidos 
fortes. Observou-se que se tratava de um gás in-
flamável	para,	mais	tarde,	constatar	que	este	gás	
produzia água quando queimado. Daí resultou 
o seu nome: do grego, hidro = água, genes = ge-
rar. Bem provável que os cientistas responsáveis 
por tais descobertas nem imaginavam que muito 
mais tarde, aqui no século 21, o hidrogênio seria 
tido como uma das energias mais promissoras 
do futuro. 
Incolor,	inodoro,	inflamável	e	atóxico	sob	tem-

peratura e pressão atmosférica, o hidrogênio, 
combinado com ar, produz uma chama quase 
invisível, de cor azul pálido. O hidrogênio é o 
gás mais leve, pesando aproximadamente um 
quinze avos do peso do ar. As características do 
elemento fazem dele o maior emissor de energia 
limpa. Além de liberar muito mais energia quan-
do queimado, tem como subproduto a água. É 
difícil imaginar outro elemento mais distante de 
um poluente do que a água, não é? Assim, usa-
do como combustível de veículos, o hidrogênio 
produz o equivalente a 30% de poluentes produ-
zidos por uma combustão a diesel, por exemplo.

Dados do Departamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran) indicam que, atualmente, existem 
mais de 77,3 milhões de veículos rodando nas 
estradas e ruas das grandes regiões e estados do 
Brasil. São Paulo, por toda a sua complexidade 
populacional e por sua importância no cenário 
global, responde por mais de 23,5 milhões de 
veículos ativos, sendo o estado brasileiro com a 
maior frota de veículos. 

Com o aumento de carros nas ruas, conside-
ramos, portanto, que as pessoas passam cada 
vez mais tempo expostas aos males da poluição 
atmosférica, causados em enorme proporção à 
emissão de poluentes provocados por combus-
tíveis comuns. Naturalmente, a quantidade de 
carros nas ruas gera mais congestionamentos e, 
quanto maior a lentidão dos veículos, mais gases 
poluentes são lançados no ar. 
Por	estas	razões,	a	Linde	vem,	por	vários	anos,	

desenvolvendo a tecnologia de hidrogênio am-
bientalmente amigável para uso em veículos. Es-
tamos pesquisando novas matérias primas que 
estão disponíveis e não comprometem o meio 
ambiente, juntando forças com empresas atuan-
tes e órgãos públicos engajados em tornar a tec-
nologia de hidrogênio a energia do hoje, porque 
o futuro já chegou!

Hoje, já oferecemos uma completa gama de 
tecnologias necessárias ao funcionamento de 
uma cadeia de valor de hidrogênio – desde a 
produção	ao	abastecimento.	A	Linde	está	envol-
vida em uma ampla variedade de iniciativas que 
demonstram a adequação do hidrogênio como 
um combustível do dia-a-dia, sendo uma das lí-
deres no fornecimento de sistemas de reabaste-
cimento móvel. 

Por Magnus Karlson*

*  Magnus Karlson é 
Gerente Geral da Linde 
Gases no Brasil

O hidrogênio
guia o futuro que já está acontecendo
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Sabemos que a possibilidade de uso do hidro-
gênio como combustível é viável e promissora, 
mas ainda há muito a se percorrer até que se tor-
ne	uma	realidade	de	fato.	Ainda	assim,	a	Linde	
acredita nesta realidade por um simples motivo: 
temos uma das melhores tecnologias para fazer 
a coisa acontecer de verdade. Por isso, estamos 
engajados em quase todos os maiores projetos 
ativos do mundo.

Um dos grandes benefícios do hidrogênio é sua 
versatilidade, já que é um elemento que pode ser 
produzido a partir de uma variedade conven-
cional e alternativa de matérias-primas. Hoje, o 
hidrogênio é produzido principalmente por re-
forma a vapor de combustíveis fósseis, como o 
gás natural, subproduto da indústria química e 
através de eletrolizadores.

O nosso objetivo a longo prazo é aumentar 
significativamente a participação sustentável do 
hidrogênio utilizando fontes de energia reno-
váveis, como vento, água e biomassa. Por isso, 
estamos pesquisando diversas matérias-primas 
biogênicas, que estão prontamente disponíveis 
para gerar hidrogênio de uma forma comercial-
mente viável. Após extensos estudos e testes de 
laboratório, o trabalho está em andamento em 
uma	planta	da	Linde	na	Alemanha.	

O consumo de energia está aumentando pro-
gressivamente em todo o mundo, por conta da 
expansão da população e da crescente industria-
lização nas economias emergentes e que, por-

tanto, necessitam de mobilidade. 
Ao mesmo tempo, há uma pressão 
para mitigar os efeitos das mudan-
ças climáticas e a diminuição das 
reservas de combustíveis fósseis.

A sociedade é desafiada a equili-
brar	 estas	 demandas	 conflitantes,	
diminuir as emissões de carbono 
da nossa cadeia de energia para a 
conquista de um ambiente mais 
limpo, ao mesmo tempo em que é 
preciso achar uma fonte viável de 
combustível para o transporte e 
mobilidade das pessoas. 

Assim, o hidrogênio é uma das 
respostas mais promissoras. Fo-
mos pioneiros na implantação de 
hidrogênio como gás industrial 

há mais de 100 anos, fornecendo uma variada 
e ampla gama de aplicações. Atualmente, no en-
tanto, as atenções se voltaram para o potencial 
do hidrogênio como valor agregado na cadeia 
de energia sustentável. 

Pessoalmente, fico feliz por saber que iniciati-
vas da indústria e órgãos públicos pelo mundo 
estão promovendo avanços reais no desenvol-
vimento e comercialização do hidrogênio para 
uso dos transportes urbanos. Engenheiros da 
Linde	já	participaram	de	várias	dessas	iniciati-
vas nacional e internacionalmente como cola-
boradores ativos.

Na verdade, contribuímos com conhecimen-
tos ao longo de toda a cadeia de valor de hidro-
gênio, desde a produção e liquefação, por meio 
de transporte de tecnologias de armazenamen-
to e abastecimento de hidrogênio líquido e ga-
soso como combustível. Como resultado des-
sas iniciativas, estações de serviço já estão em 
vigor em grandes centros urbanos do mundo, 
como	Berlim,	Los	Angeles	e	Tóquio,	para	citar	
apenas alguns. 

Ao mesmo tempo, a indústria automobilística 
está comprometida em produzir veículos com-
patíveis com a energia limpa do hidrogênio e 
em entregar uma resposta positiva ao mercado a 
partir de 2015. Isso é bom, já que 2015 está logo 
aí. E o futuro que esperamos, já estamos viven-
do. Então, precisamos garantir que a vida seja 
algo bom para nós e para as próximas gerações.



Se tem inovação no ar, 
tem Linde.
A Linde está até onde você não vê. 

Está na conservação de alimentos, na fabricação de metais, 
no oxigênio dos hospitais, na área de energia e no dia a dia 
de milhões de pessoas. 

A Linde, presente no Brasil desde 1915, é uma das líderes 
mundiais em tecnologia do setor de gases industriais e medicinais 
e engenharia. 

Todos esses anos de experiência e inovação fizeram da Linde 
uma empresa confiável, sustentável e voltada para o futuro, 
reconhecida no Brasil e no mundo por sua alta 
tecnologia e know-how na aplicação dos gases. 

Linde Gases LTDA. 
Al. Mamoré, 989, 11º e 12º andares, Alphaville, 06454-040, Barueri, São Paulo, Brasil 
www.linde-gas.com.br 
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O futuro das cidades está sendo construído 
hoje. Novos modelos para o aproveitamento 
sustentável e inteligente dos recursos que possu-
ímos estão na pauta de empresas, organizações 
não-governamentais e do poder público há mui-
tas décadas.

Essas discussões estão delineando a forma 
como viveremos em alguns anos, ajustando nos-
sas condutas e ampliando os horizontes para 
uma perspectiva baseada em fontes renováveis, 
eficientes e descentralizadas de energia. 

No campo da segurança pública, a transforma-
ção do nosso comportamento social nos trará a 
oportunidade de sermos protagonistas e colabo-
radores em busca da manutenção da ordem e do 
bem-estar social. Vejamos alguns cenários:

O Sol como fonte de energia 

Não há como olharmos para o futuro sem pen-
sarmos no Sol como uma grande fonte geradora 
de energia. Em tempos de sustentabilidade, o 
uso inteligente desse recurso, por suas vantagens 
econômicas e ambientais, consolida-se a cada 
dia como uma interessante solução energética 
para o planeta.

Em apenas uma hora, recebemos do Sol ener-
gia suficiente para o consumo mundial de um 
ano inteiro, e o Brasil é um país que pode se be-
neficiar da energia solar em abundância e apos-
tar nessa tendência, a qual vem apresentando 
forte crescimento nos últimos anos. 

O emprego da energia gerada pelo Sol ganhará 
cada vez mais força por se tratar de uma fonte 
inesgotável e limpa, uma vez que a sua geração 
não emite qualquer poluente. A tecnologia que 
nos permite aproveitar boa parte dessa energia 
já está acessível e pode ser pensada como uma 

grande vertente transformadora das cidades no 
futuro. Nos dias de hoje, ela tem sido utilizada 
para a transformação em energia elétrica e aque-
cimento de água. 

Nesta segunda aplicação, podemos verificar 
grandes vantagens ambientais e econômicas 
como: redução do consumo de combustíveis 
fósseis ou energia elétrica e, consequentemen-
te, redução na emissão de gases poluentes na 
atmosfera. Por exemplo, a instalação de um sis-
tema de aquecimento solar pode reduzir em até 
30% a conta total de energia em comparação 
com os gastos gerados pela utilização de chuvei-
ros elétricos convencionais, que são a segunda 
maior fonte de consumo em uma residência.

Segundo informações do Dasol (Departamento 
Nacional de Aquecimento Solar) existe, no país, 
uma área superior a 5 milhões de m² de coletores 
solares instalados, sendo 57% destinados às apli-
cações residenciais. Ampliando esse panorama, 
está o uso de sistemas solares em projetos habita-
cionais como Minha Casa, Minha Vida, Cohab’s e 
CDHU, mostrando que, dentro desse contexto, o 
governo brasileiro tem incentivado essa aplicação. 

Também há a regulamentação de leis estadu-
ais e municipais, que estão difundindo o uso 
destes sistemas nas novas construções. Na cida-
de de São Paulo, por exemplo, a lei 14.459, de 

*  Wolfram Anders é 
Vice-presidente executivo 
da Robert Bosch para a 
América Latina

A construção
do amanhã ...

... começa 
AGORA

Infraestrutura Inteligente

Por Wolfram Anders*
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2007, torna obrigatória a instalação de sistemas 
de aquecimento solar nas novas edificações resi-
denciais que tenham mais de três banheiros por 
unidade habitacional. 

Suportando essa expectativa de expansão, es-
tão estimativas da Abrava (Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação 
e Aquecimento), as quais apontam a instalação 
de cerca de 1,1 milhão de metros quadrados de 
coletores em 2012. Isto significa um crescimento 
de 10% com relação ao ano anterior. A expecta-
tiva é de que o incremento médio seja de cerca 
12% ao ano, nos próximos 5 anos. 

O aproveitamento do Sol também é extrema-
mente importante para a geração de energia 
elétrica, pois diversifica a matriz energética de 
um país, aumenta a capacidade de fornecimento 
e alivia a sobrecarga nas redes de transmissão, 
uma vez que ela pode ser gerada bem perto do 
local de consumo sem necessidade de transmis-
são pelo Sistema Interligado Nacional. 

A energia dos ventos

Segundo a Agência Internacional de Energia, 
o abastecimento global de eletricidade forneci-
da por energias renováveis subirá para 30% até 
2035. Os 70% restantes terão de ser atendidos 
por fontes de energia convencionais. No entan-
to, essas fontes são finitas, prejudiciais ao clima, 
além de terem custos de produção que tendem a 
aumentar ao longo dos anos.

Para inverteremos essa projeção, podemos re-
duzir o consumo de energia - consequentemente 
as emissões de CO2 - e incentivar a implantação 
de energias renováveis. 

Nesse sentido, o Brasil está no caminho certo. 
Segundo dados da ABEEólica, Associação Bra-
sileira de Energia Eólica, o país encerrou o ano 
de 2012 com 2.4 GW de capacidade instalada de 
energia oriunda dessa fonte, atendendo a quatro 
milhões de residências. O governo brasileiro es-
tima que a participação eólica na matriz elétrica 
chegará a 9% em 2021, com 16 GW instalados. 
Ou seja, recursos naturais não faltam, devemos 
apenas investir nessas tecnologias para aprovei-
tá-los em nosso benefício, para que seja possível 
acompanhar essa tendência de expansão.

Segurança pública: uma grande rede 
colaborativa 

O futuro da segurança pública unirá conec-
tividade à interação. Dentro de pouco tempo, 
as cidades estarão interligadas, formando uma 
grande rede colaborativa, na qual as informa-
ções estarão ao alcance de todos e poderão ser 
compartilhadas e acessadas em poucos cliques. 
O cidadão comum será parte integrante desse 
processo, interagindo a partir de recursos que 
estão acessíveis já nos dias de hoje. 

As tecnologias de telefonia, por exemplo, inter-
ligadas a um sistema de comunicação com uma 
central pública de monitoramento, permitirão 
que o cidadão relate, rapidamente, uma situação 
suspeita via SMS. Imediatamente, o policiamen-
to será informado e, em poucos minutos, estará 
no local do chamado. As câmeras de segurança 
darão a cobertura em tempo real, assim como 
acompanharão a trajetória de deslocamento do 
suspeito para uma abordagem mais efetiva. 

Sustentando essa projeção, estão três vertentes 
que, integradas, apoiarão a segurança pública nas 
cidades do futuro: a iluminação pública, as teleco-
municações e o vídeo monitoramento. Essas tec-
nologias são responsáveis por proporcionar vida 
ao ambiente, melhorar a visibilidade, além de 
oferecer conforto, formando uma cobertura em 
benefício da população com resultados percep-
tíveis. Entretanto, ainda precisamos avançar em 
relação à disseminação das câmeras de segurança 
em vias públicas, pois nenhuma cidade no Brasil 
possui mais de 10 mil câmeras para esse uso.

Devemos apostar, também, em um monito-
ramento mais eficiente. Resoluções de imagens 
mais nítidas já estão disponíveis no mercado e, 
cada vez mais, expandem as possibilidades de 
reconhecimento e identificação precisas dos de-
talhes de uma cena. 

Aliadas a isso, a Análise de Vídeo Inteligente trará 
mudanças importantes nas atividades das centrais 
de segurança. Facilitando o trabalho do operador, 
ela vai colaborar para um resultado mais confiável, 
livre de falhas e que dará origem a uma pesquisa 
ao banco de dados muito mais rápida e efetiva.

Outra tecnologia que estará a favor da segu-
rança nas cidades, no futuro, é a Telemetria 
– responsável pela medição e comunicação de 

      setembro 2013  |  revista engenharia brasil alemanha  |  73



74  |  revista engenharia brasil alemanha  |  setembro 2013

determinada condição -, que permitirá o mape-
amento de situações que interferem diretamente 
nas atividades cotidianas ou nas que ofereçam 
algum risco, acionando diretamente os órgãos 
responsáveis para que sejam tomadas, antecipa-
damente, as providências necessárias. 

Todas essas tecnologias já existem e, em al-
guns casos, estão ao alcance de boa parte da 
população. A diferença é que, no futuro, have-
rá uma conexão entre todos esses elementos, a 
qual será apoiada por uma transformação do 
comportamento da sociedade em uma esfera 
mais participativa. 

  

Renovar conceitos e atitudes

Em todos os cenários traçados anteriormente, 
é perceptível que o investimento em tecnologias 
sustentáveis e mais inteligentes é o fio condutor 
para o futuro. Estamos caminhando para uma 
integração ainda maior entre tecnologias e pes-
soas conscientes, aliando nosso bem-estar à pre-
servação de recursos. 

No Brasil há um índice que aponta para o for-
talecimento dessa perspectiva. Medido no final 
de 2012 pelo Green Building Council Brasil - 
organização não governamental que auxilia no 
desenvolvimento da indústria da construção 
sustentável no País -, o número de registros de 
empreendimentos que buscam uma orientação 

ambiental através da certificação internacional 
LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmen-
tal Design) foi superior a 650, sendo que 80 des-
ses empreendimentos foram certificados. 

Com isso, o país se destaca mundialmente 
nesse setor, ocupando o 4º lugar em uma lista 
de 143 países, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos, Emirados Árabes Unidos e da China. 
Esses dados demonstram que, no futuro das ci-
dades, encontraremos na sustentabilidade nossa 
motivação para preservar os recursos. 

No campo da segurança privada, a integração 
de sistemas de automação predial (Building In-
tegration System) trabalhará em favor do bem- 
estar coletivo e da eficiência energética. Hoje, 
ela já permite o gerenciamento das necessidades 
específicas dos usuários em relação às tecnolo-
gias de segurança, como alarmes de incêndio e 
intrusão, controle de acesso e sistemas de vídeo 
e automação predial, mas no futuro próximo 
estará harmonizada também aos itens de não- 
segurança como internet, aquecimento de água, 
energia elétrica, entre outros. 

Essa combinação também contribuirá para o 
estabelecimento de uma rede social, formada 
por pequenos grupos, que colaborarão para a se-
gurança de suas comunidades públicas e priva-
das. A sociedade, de modo geral, se beneficiará 
com uma participação mais ativa, aumentando 
a sensação de segurança em todas as esferas. A 
prevenção e diagnóstico rápido serão possíveis 
graças a essa integração de tecnologias, e ocupa-
rão uma posição determinante para a preserva-
ção da segurança e do bem-estar coletivo.

A consciência de cada um construirá um ama-
nhã no qual todos nos uniremos em busca da re-
novação. Nessa esfera, uma postura participativa 
não terá barreiras, apenas uma causa. Já estamos 
caminhando e, com toda a certeza, na direção 
certa. O futuro é ainda mais verde e colaborati-
vo, renovando nossa esperança de que, juntos, 
podemos fazer muito mais pelo bem coletivo. 
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Infraestrutura Inteligente

Num mundo cada vez mais urbano e apinhado 
de pessoas, a crescente expansão das cidades, os 
congestionamentos insuportáveis, as restrições 
de trânsito a transportadoras e as mudanças de 
hábitos dos consumidores têm exigido constan-
tes questionamentos não apenas sobre a melhor 
forma de garantir rapidez na entrega de alimen-
tos, mas também qualidade e preços baixos por 
parte de produtores e indústria.

Indagações sobre como e qual seria a forma 
mais eficiente de transportar a maior quantida-

de de produtos alimentícios para centros urba-
nos – como a cidade de São Paulo, onde moram 
mais de 11 milhões de pessoas – são quase diá-
rias. Como atender à crescente demanda? Como 
atingir mais e melhor o bolso de famílias de bai-
xos orçamentos? Quais as dificuldades para evi-
tar o encarecimento dos produtos?

O setor de alimentos reconhece que há enor-
mes desafios a serem superados. As grandes 
redes de supermercados do País, entretanto, se 
recusam a comentar quais são eles e como estão 
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se preparando para enfrentar isso. Alegam que a 
logística na distribuição, principalmente em São 
Paulo, é “estratégica”, razão pela qual não seria 
“conveniente” informar, ou divulgar esses pro-
cessos a seus concorrentes.

Podem até estarem certas. Mesmo porque, a 
distribuição, última fase antes de chegar ao con-
sumidor, é a que mais mudou nos últimos anos 
em toda a cadeia de produção, que passa pela 
agricultura, indústria, varejo, transporte e siste-
mas de informação. Estes dois últimos, de acor-
do com especialistas, são considerados chave na 
competitividade. A rápida interação entre esses 
elementos, dizem eles, é indispensável, e é a que 
pode ou vai gerar vantagens competitivas para 
os que saibam utilizá-la em seu favor.

Não é demais lembrar que todos os agentes en-
volvidos no abastecimento e na distribuição de 
alimentos têm objetivos particulares e metas a 
serem alcançadas por meio de estratégias que 
envolvam sistemas eficientes e ágeis de trans-
porte. A Companhia de Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo (Ceagesp), que administra 
uma rede de 35 unidades armazenadoras para a 
comercialização de alimentos em 28 municípios 
de São Paulo e é o maior entreposto de legumes, 
frutas	e	hortaliças	da	América	Latina	e	o	terceiro	
do mundo, que o diga.

A Ceagesp reconhece que, no mundo de hoje, 
a dificuldade na distribuição de alimentos é 
cada vez maior, e a saída, segundo um de seus 
diretores, estaria na manipulação e na entrega 
de produtos pré-prontos, sob todas as condi-
ções de higiene, na porta de centros acessíveis 
ao consumidor, como supermercados, quitan-
das, escolas, bares e restaurantes, entre muitos 
outros. “Esse é um fenômeno comercial que está 
ocorrendo	 no	mundo	 todo”,	 observa	 Luiz	 Ra-
mos, diretor técnico e operacional da Ceagesp.

De acordo com ele, esse processo começa a ser 
praticado cada vez mais em São Paulo, onde a 
dificuldade de transporte também é cada vez 
maior. Essa nova prática de acelerar a distribui-
ção de alimentos cresceu tanto que nas quase 
45 ruas da Ceagesp circulam por dia mais de 10 
mil veículos, dos quais 3 mil que chegam com 
carga de todos os tipos de produtos e os restan-
tes 7 mil de consumidores ou de pessoas que 
farão a distribuição.

Volumes gigantescos

Embora não compre nem venda produtos, até 
porque só administra o espaço para a comercia-
lização atacadista, a Ceagesp não apenas con-
tribui diretamente com o escoamento da safra, 
mas também garante a infraestrutura necessária 
para que os comerciantes, atacadistas ou vare-
jistas com permissão de operar dentro de suas 
instalações façam seus negócios 
de produtos hortícolas.
Luiz	Ramos	ressalta	que	cada	um	

desses permissionários tem a sua 
própria composição de custos, e 
ainda é responsável pelas vendas 
efetuadas para os seus clientes.

A Ceagesp tem hoje capacidade 
para estocar, simultaneamente, 
mais de um milhão de toneladas 
de produtos agrícolas, sendo qua-
se 650 mil toneladas a granel (silos e graneleiros) 
e aproximadamente 545 mil toneladas em arma-
zéns. Pelos pátios desse entreposto passam dia-
riamente	frutas,	legumes,	verduras,	flores,	peixes	
e derivados, carnes e derivados, além de diversos 
outros produtos (alho, batata, cebola, coco seco, 
cereais, grãos, ovos e produtos não alimentícios) 
de 1.450 municípios de 21 Estados brasileiros, e 
também de outros 16 países.

ETSP (Entreposto Terminal São Paulo) recebendo mercadoria.
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Para ter uma ideia, só a unidade da Ceagesp em 
São Paulo, às margens dos rios Pinheiros e Tietê, 
numa área de 700 mil m2, assegura o abasteci-
mento de alimentos de 60% da Grande São Paulo, 
onde moram quase 20 milhões de pessoas. Diaria-
mente, 11 mil toneladas de alimentos são descar-
regados e carregados. No ano passado, a Ceagesp 
movimentou 3,4 milhões de toneladas, que repre-
sentou um desembolso de quase R$ 6 bilhões.

Diante desses números que crescem sem parar, 
a Ceagesp, vinculado ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, decidiu acelerar 
o trabalho de carga e descarga de mercadorias 
e melhorar a segurança das mais de 50 mil pes-
soas que passam por lá todos os dias. Para isso, 
o complexo receberá investimentos de R$ 12 
milhões. “As obras de um minianel viário serão 
concluídas no máximo até dezembro. Isso vai fa-
cilitar a carga e descarga de milhares de tonela-
das diárias”, explica Ramos.

Todas as portarias e ruas também devem ser 
reformadas e receber câmeras modernas de 
monitoramento, além de novos sinalizadores 
de	trânsito	para	facilitar	o	fluxo	de	veículos.	Ao	
todo, os investimentos esperados chegam a R$ 
25 milhões. A ideia não é só atrair mais visi-
tantes aos fins de semana e se tornar um cartão 
postal da cidade, como o Mercadão do centro da 
Capital, mas melhorar a qualidade dos alimen-
tos comercializados. 

Vale ressaltar que a Ceagesp foi projetada na 
década de 1970, quando dificilmente se imagi-
nava o futuro da cidade. Hoje, os espaços são 
complicados, e as ruas, estreitas. Na década de 
90, a Ceagesp investiu na melhoria de qualidade 
da produção e da comercialização, com progra-
mas de classificação e padronização de produtos 
e embalagens. Hoje, o Centro de Qualidade em 
Horticultura (SECQH) reúne um conjunto de 
informações técnicas sobre as formas de clas-
sificação, rotulagem e embalagens de produtos 
hortícolas, considerados de extrema importân-
cia para produtores e comerciantes.

“Esse sistema de rotulagem permite identi-
ficar de quem veio e para quem foi o produ-
to. Isso serve para, por exemplo, rastrear um 
produto eventualmente contaminado”, explica 
Ramos. A Ceagesp também conta com um sis-
tema de coleta de preços diário e informatizado 
que se tornou referência para diferentes cen-
tros e institutos de pesquisa e estatística, como 
o IBGE e a Fipe.

O entreposto conta, também, com programas 
e sistemas para facilitar a reciclagem das emba-
lagens. No ano passado, passaram pela unidade 
da Ceagesp de São Paulo mais de 200 milhões 
de embalagens de diferentes materiais, como 
madeira (91 milhões de unidades), papelão 
(103 milhões), plástico (16 milhões) e sacaria 
(14 milhões).

Vista geral do dia-a-dia no ETSP (Entreposto Terminal São Paulo).
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Bem cedo, logo de manhã, quando as ruas 
das cidades alemãs começam a ficar congestio-
nadas, caminhões de entrega de mercadorias a 
estabelecimentos comerciais também se somam 
a esse caos no trânsito. O pior é que, cada vez 
mais, a qualidade das entregas dentro da área 
urbana das cidades vem sofrendo com os con-
gestionamentos, principalmente nos horários 
de pico. Aparentemente, esse quadro não tende 
mesmo a melhorar, pelo contrário, deve conti-
nuar piorando com o aumento da população e a 
crescente urbanização. Estimativas recentes das 
Nações Unidas pressupõem que, em 2050, mais 
de 65% da população mundial morará em áreas 
urbanas. Em várias cidades europeias, o aumen-
to do trânsito já está associado a consequências 
negativas de poluição ambiental. Com isso, a 
economia da região perde quase 100 bilhões de 
euros por ano, ou cerca de 1% do PIB da União 
Europeia (UE). 

Além disso, mercearias, lojas tipo drive-in e 
até mesmo as pop up stores, que hoje represen-
tam um nova tendência de conceito de filiais 
em regiões urbanas, estão modificando não 
apenas as suas áreas de venda, mas também a 
distribuição de mantimentos e a frequência das 
entregas. Ou seja, a logística mudou, e os pre-
ços também. Isso porque a estrutura de envio 
se tornou mais complicada, a quantidade de 
mercadoria fornecida ficou menor, o aprovei-
tamento da capacidade de carga dos veículos 
começou a diminuir e os custos de distribui-
ção aumentaram devido à queda da eficiência. 
Em suma, a logística comercial urbana de hoje 
é fornecer cada vez menos produtos, com fre- 
quência cada vez maior e ainda em ruas cada 
vez mais congestionadas.

Tudo isso, de acordo com especialistas, exi-
ge novos conceitos. E é justamente essa a meta 
do projeto Urban Retail Logistics: mudança e 

Por Christiane Auffermann* e Dr. Volker Lange*

na logística de uma cidade
Internet 

http://www

Infraestrutura Inteligente
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complementação da logística 
comercial em torno de con-
ceitos eficientes, econômicos 
e modulares, especificamente  
em regiões urbanas. Para fazer  
parte desse projeto, que come-
çou em julho de 2010, os inte-
ressados precisavam se incre-
ver no concurso Spitzencluster 
(cluster de ponta) da rede de 
contatos EffizienzCluster Logis-
tikRuhr, do Ministério Alemão 
de Educação e Pesquisa.

Passados três anos e meio, e 
com um orçamento de 2,9 mi-
lhões de euros, dos quais mais 
da metade financiada pelas 
próprias empresas envolvidas, 
os participantes do concurso, 
entre	 eles	 a	 Lekkerland,	 ME-
TRO,	 REWE,	 Doego	 e	 Landgard,	 ainda	 tra-
balham em conjunto com a GS1 Germany, o 
Fraunhofer	 IML	e	 a	Capgemini	na	 criação	de	
novas formas de distribuição. Desde o início, 
esse consórcio, se é que pode ser chamado as-
sim, trabalha com uma série de conceitos, es-
tabelecendo requisitos operacionais e criando 
um cenário piloto.

As ideias que vêm se revelando promissoras 
no papel, por exemplo, já estão sendo sucessiva-
mente testadas na prática. Até agora, o projeto já 
idealizou a entrega de mercadorias por meio de 
um “Urban Hub”, um ponto central logístico de 
infraestrutura otimizada que serviria como “hot 
spot” para os processos de envio de produtos a 
outros parceiros possíveis.

O maior desafio aqui é a execução de uma dis-
tribuição rápida de mercadorias a um custo ra-
zoável. O ponto de transbordo urbano precisa 
ser capaz de colocar na rede, quase em tempo 
real, comerciantes, fornecedores e outros parcei-
ros, e incluí-los na entrega às lojas. Isso só pode 
funcionar	se	a	interconexão	dinâmica	dos	fluxos	
de serviço e as mercadorias tiverem apoio de 
uma solução Auto-DI, por um lado, e de uma 
TI (tecnologia da informação) inteligente, do 
outro. Esses sistemas estão sendo desenvolvidos 
no projeto com o nome de “Urban Information 
System” (UIS).

Outra iniciativa é a de realizar as entregas fora 
do horário de pico do trânsito, no início da noi-
te ou até mesmo de madrugada. Nesse caso, o 
desafio é a retirada silenciosa da mercadoria 
dos caminhões para não incomodar moradores 
com o barulho do motor ou com os ruídos pro-
vocados por empilhadeiras e carrinhos de car-
ga. O projeto busca tornar realidade a ideia de 
uma “célula móvel de recepção de mercadorias” 
(WE-Zelle, abreviação em alemão), com a qual, 
segundo o sistema de plataforma móvel, a mer-

Urban Hub, centro ideal na região periférica da cidade.

Urban Hub – “Hot Spot” para o fornecimento urbano.
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cadoria é entregue de forma segura e silenciosa. 
A vantagem é que a célula móvel é desenhada de 
tal forma que faz o menor barulho possível ao 
sair do caminhão. Além disso, garante a refrige-
ração de mercadorias frescas durante um certo 
período. Já a recepção dos produtos e o proces-
so de descarregamento podem ser desvincula-
dos do momento da chegada do veículo, pois 
os funcionários não precisam necessariamente 
estar no local nesse horário. Para concretizar 
este projeto, porém, a classe política precisa es-
tar convencida de sua eficiência, pois são eles 
que precisariam conceder as autorizações para 
a entrega em períodos noturnos.

Se as propostas apresentadas passarem no 
teste prático ao final do projeto, comercian-
tes e  fornecedores poderão tirar proveito de 
sua aplicação. Então, o pesadelo da entrega de 
mercadorias será coisa do passado. Vale ressal-
tar que nenhuma das ideias é realmente nova, 
mas, devido aos sistemas de TI mais moder-
nos, é possível pensar hoje em oferecer todas 
as	 possibilidades	 de	 forma	 flexível,	 e	 ainda	

combinadas	entre	si.	Essa	flexibilidade,	entre-
tanto, é nova. Com isso, a inclusão de modelos 
de negócios adicionais também é viável, como 
a entrega de frutas frescas combinada com a 
de alimentos encomendados individualmente. 
Porém, é necessária uma inteligência especial 
que decida, de acordo com o canal de distri-
buição, qual processo logístico é o mais ade-
quado. Ou seja, a união de mercadorias prove-
nientes de uma única filial ou a de um mesmo 
galpão de expedição.

* Christiane Auffermann
Administradora de empresas (faculdade técnica), MBA, Direção do grupo 
de logística comercial no Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
(IML) [Instituto Fraunhofer de Fluxo de Materiais e Logística], Dortmund

* Dr. Volker Lange
Direção do departamento de Logística de Empacotamento e Comercial no 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML), Dortmund

Fonte: Instituto Fraunhofer

Célula móvel de recepção de mercadorias.
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A horta urbana:
uma solução inteligente
Texto: Ana Calegari  |  Tradução: Julia Dünner

Não há dúvidas de que as cidades ganham cada 
vez	mais	habitantes,	e	de	que	esse	‘boom’	reflete	
em diversos setores, até mesmo no alimentício. 
Os dados não mentem: a população humana 
não para de crescer e precisa, consequentemen-
te, cada vez mais de alimentos. No ano de 1900, 
o nosso planeta era povoado por 1,6 bilhões de 
pessoas. Já em 2010, a nossa população chegou a 
6,9 bilhões. Aqui, no entanto, entra um fator que 
se torna cada vez mais preocupante na sociedade 
moderna: a maioria das pessoas mora nas cida-
des grandes. Em 1975, 37% delas moravam nas 
cidades, e havia apenas cinco Megacities com 
mais de 10 milhões de habitantes; já para 2016, 
a previsão é de 26 Megacities. Neste contexto, 
você já pensou que as cidades poderiam ser uma 
solução para alimentar a população, ao invés de 
um problema? A ideia é transformar o urbano 
em uma espécie inteligente de rural. Mas como? 

Não é apenas o volume de produção que de-
sempenha um papel fundamental no abaste-
cimento de alimentos, mas uma horta urbana 
também poderá melhorar essa logística, assim 
como melhorar o próprio clima ambiental. É por 
isso que, na Alemanha, há um novo movimento 
que incentiva o uso do próprio apartamento ou 
casa para a plantação de ervas, frutas e legumes. 
No Brasil, mais especificamente em São Paulo, 
a horta urbana também já dá frutos. Ou seja, 
uma nova maneira de encarar a vida urbana 
com mais saúde, qualidade, economia, sustenta-
bilidade e inteligência. Aprecie algumas fotos e 
prepare-se para a nova onda de plantações nas 
grandes cidades do Brasil.

Origem do Conceito: um passado mais 
que presente

As	primeiras	hortas	urbanas	floresceram	na	Ale-
manha, no início do século XIX. A fome, a pobre-
za e a insegurança nos mercados, sobretudo no 
setor alimentício, fez com que as pessoas procu-
rassem uma solução mais econômica e segura.

Com a primeira Guerra Mundial, a ideia foi 
transportada para países como os Estados Uni-
dos da América, Canadá e Reino Unido. O ob-
jetivo era poupar os esforços para a produção de 
alimentos e dar prioridade à fabricação de ins-
trumentos de guerra. A estratégia, além de ser 
adotada em ambas as Guerras Mundiais, teve 
seu momento na época da Grande Depressão, 
quando os mantimentos eram escassos e o de-
semprego, uma situação comum. O próprio go-
verno incentivava o aproveitamento de qualquer 
pedaço de terra disponível.

Foto: Frauke Hehl
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As Hortas pelo Mundo - uma ideia com 
diversas soluções

Com o passar do tempo, o conceito foi ganhan-
do novos rumos, e a horta urbana surgiu como 
uma solução para a modernidade, que busca ali-
mentos mais saudáveis, frescos e livres de agrotó-
xicos, além de ajudar na economia e proporcio-
nar uma vida alinhada à sustentabilidade.

Dos Estados Unidos à China, do Egito à Cuba, 
as hortas urbanas são implementadas por vá-
rios propósitos e de diferentes maneiras.  Se em 
Mumbai, na Índia, e em Beijing, na China, as 
hortas surgem para responder ao grande cresci-
mento populacional, e são construídas, sobretu-
do, nos terraços dos apartamentos; em Havana, 
em Cuba, servem para remediar os problemas 
de setores de transportes deficitários, que li-
mitam o deslocamento de alimentos do campo 
para a cidade. Pomona Valley, na Califórnia, 
por sua vez, segue a tradição das primeiras 
hortas criadas em alturas de maior dificulda-
de e utiliza-as como um veículo de combate ao 
desemprego e à pobreza. Já em Nova Iorque, o 
principal objetivo é combater doenças como a 

obesidade e a diabetes, incentivando a prática 
de exercícios físicos e o cultivo de alimentos 
saudáveis para consumo próprio.

Um exemplo a ser seguido: Stadtacker, a 
horta urbana na Alemanha

O website www.stadtacker.net 
é um conceito que merece ser se-
guido. O site, além de oferecer 
informações atualizadas sobre o 
conceito “horta urbana”, também 
traz dicas e ensinamentos sobre a 
agricultura na cidade. Atualmente, 
o stadtacker.net conta com 285 ins-
crições de projetos de jardinagem e de pesquisa, 
286 de usuários, dos quais 33 especialistas em 
prática e 14 em pesquisa. Além disso, há 14 ins-
crições de iniciativas e organizações, 20 de ins-
tituições de prática, formação e pesquisa, assim 
como os quatro primeiros registros de associa-
ções municipais. Isso sem contar com a dispo-
nibilidade das mais diversas informações sobre 
reuniões, dicas de jardinagem, entre outros.

Fo
to
s:	
C
or
ne
lia
	L
uh

an

      setembro 2013  |  revista engenharia brasil alemanha  |  85



No Brasil: uma ideia que já dá   
resultados

Imagine o cruzamento da Marginal Pinhei-
ros com a Avenida Rebouças. Logo pensamos 
em trânsito, poluição, prédios e mais prédios. 
Uma verdadeira imagem da famosa selva de 
pedra. Consegue imaginar uma horta nes-
se cenário com mil metros quadrados? Pode 
acreditar que é a mais pura realidade, e a ideia 
é, até o final deste ano, passar para quatro mil 
metros quadrados.  

O projeto de sustentabilidade do Shopping 
Eldorado, zona Oeste de São Paulo, conhecido 
como “Telhado Verde”, começou em 2011 e foi 
iniciado de fato em maio de 2012. Ele foi moti-
vado pela necessidade de reaproveitar os restos 
de comida, provenientes da Praça de Alimen-
tação, como adubo (compostagem). O sistema 
consegue transformar em compostos orgâni-
cos 25% das 300 toneladas de lixo produzidas 
todos os dias no centro comercial. A horta con-
ta com diversas hortaliças, como berinjela, al-
face, pimenta, manjericão, hortelã, menta, po-
ejo, erva-doce, capim-santo etc. No dia-a-dia, 
ela recebe acompanhamento de um engenheiro 
agrônomo e dois auxiliares de compostagem. 
Os produtos cultivados são destinados aos pró-
prios colaboradores do estabelecimento. 

 A horta foi construída na parte superior da 
estrutura do shopping com o objetivo de deixar 
a sua temperatura interna mais amena, dimi-
nuindo o uso do equipamento de refrigeração 
de ar em suas dependências. Com isso, a estra-
tégia é minimizar o desperdício de água e evi-
tar a emissão de quantidades significativas de 
carbono na atmosfera.

Trata-se de uma novidade que pode ajudar a 
rotina das pessoas nas grandes cidades em prol 
da qualidade de vida. E, quem sabe, em um fu-
turo próximo, muitos já possam colher seus ali-
mentos em suas próprias casas, varandas, terra-
ços, ou até mesmo fazer uma pausa no trabalho 
para degustar uma fruta plantada no telhado do 
prédio comercial.

São Paulo
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Desde 1976, a Panpharma atua no segmento farmacêutico sendo reconhecida por seus 

clientes e laboratórios farmacêuticos como uma das principais distribuidoras de medicamento 

do país. A Panpharma é o resultado de comprometimento, inovação, empreendedorismo 

e eficiência, visando sempre oferecer o melhor serviço à todos os seus clientes e parceiros.

01 Call Center Matriz

12 Televendas regionais

14 Centros de Distribuição

Conta com mais de 3.600 colaboradores

Mais de um milhão de unidades faturadas por dia

Atende em torno de 35.000 clientes em 90% do país www.panpharma.com.br



88  |  revista engenharia brasil alemanha  |  setembro 2013

Rio de Janeiro vigiada

Infraestrutura Inteligente

Já imaginou viver em uma cidade vigiada 24h 
por dia? Pois é isso que acontece no Rio de Ja-
neiro, graças ao Centro de Operações Rio, uma 
espécie de quartel-general da prefeitura.  A ini-
ciativa tem como objetivo monitorar e otimizar 
o funcionamento da cidade no dia-a-dia e, em 
especial, em grandes eventos. Ele integra cerca de 
30 órgãos (municipais, estaduais e concessioná-
rias de serviços públicos) em um mesmo espaço.

O Centro de Operações do Rio, que foi inau-
gurado em dezembro de 2010, além de acompa-
nhar de perto a rotina do município durante 24 
horas por dia, sete dias por semana, busca mi-
nimizar o impacto de ocorrências, alertando os 
setores responsáveis sobre os riscos e as medi-
das urgentes que devem ser tomadas em caso de 
emergências como chuvas fortes, deslizamentos 
e acidentes de trânsito.

Para dar conta dessas funções, o órgão utiliza 
tecnologia de ponta, entre elas, duas soluções 

Órgão consegue 
acompanhar de perto 
a rotina do município 

durante 24 horas
por dia.
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da SAP, maior fornecedora global de software 
empresarial. As plataformas SAP Social Media 
Analytics e Business Intelligence têm papéis fun-
damentais no gerenciamento das informações e 
imagens geradas pelas mais de 560 câmeras ins-
taladas pela cidade. Os dados de vários sistemas 
do município são interconectados para visuali-
zação, monitoramento e análise em um telão de 
80 metros quadrados.

De acordo com Alexandre Cardeman, chefe de 
Tecnologia do Centro de Operações da prefeitu-
ra do Rio de Janeiro, as ferramentas têm sido uti-
lizadas para identificar pontos críticos e apontar 
soluções. “No primeiro dia do desfile das esco-
las de samba, por exemplo, identificamos que a 
coleta de lixo poderia ser aperfeiçoada. Encami-
nhamos a questão para o órgão competente, que 
em seguida solucionou o problema”, conta.

Ouvindo o cidadão

Com o monitoramento das redes sociais, a pre-
feitura consegue acompanhar, de uma forma mais 
próxima, a opinião e o sentimento do cidadão. 
Estas informações são utilizadas para determinar 
ações. “Estamos trabalhando em parceria com a 
SAP para dar um passo à frente e conseguir que 
estes dados estratégicos sejam analisados e atua-
lizados em tempo real”, revela Cardeman.

O projeto prevê a integração do SAP Social Me-
dia Analytics com o sistema interno da prefeitu-
ra, chamado Rio Mídia. “Ao integrar nossa ferra-
menta à tecnologia SAP, conseguiremos antecipar 
problemas, reforçando o trabalho de prevenção 
para minimizar o impacto de ocorrências nega-
tivas no cotidiano da cidade”, afirma o chefe de 
Tecnologia do Centro de Operações.

Para Cesar Nobre, gerente de desenvolvimento 
de negócios para o setor público da SAP Brasil, 
a integração de ferramentas deve proporcionar 
a ampliação dos serviços para beneficiar o prin-
cipal público atendido. “O Centro de Operações 
Rio vai reforçar ainda mais o uso que vem fazen-
do das redes sociais, as quais são utilizadas para 
informar a população, que é a maior interessada 
em receber estas informações importantes para 
melhorar sua rotina e, principalmente, sua qua-
lidade de vida”.

O perfil do Twitter do Centro, por exemplo, 
tem mais de 47 mil seguidores (dados de maio 
de 2013), que acompanham informações sobre 
trânsito, tempo e grandes eventos. Já na página 
do Facebook, o órgão tem mais de 17 mil segui-
dores, que acessam informes, vídeos e esclare-
cem dúvidas.

Pioneirismo

Desde 2012, o Centro de Operações Rio é o 
primeiro órgão público brasileiro a utilizar o 
SAP Social Media Analytics para consolidar, 
analisar e gerenciar sua relação com os usuá-
rios de redes sociais. Após situações de crise, a 
ferramenta é utilizada para medir o que pode 
ser melhorado em relação à comunicação dos 
eventos na cidade. “O sistema de Business In-
telligence é utilizado em nosso telão e, a par-
tir dos dados fornecidos pelo Social Analytics, 
fornece um panorama em tempo real do que 
acontece na Internet”, diz.

Como funciona

Da Sala de Controle, coração do projeto, em 
média 70 controladores (por turno) de órgãos 
municipais, estaduais e concessionárias moni-
toram a cidade em tempo integral a partir do 
maior	telão	da	América	Latina,	composto	por	80	
monitores de 46 polegadas, que também exibe 
imagens captadas por mais de 600 câmeras co-
nectadas diretamente na rede do prédio. 

O sistema, que opera a partir da sala-cofre do 
Iplan Rio (empresa municipal de informáti-
ca), ainda acompanha e agrega informações de 
transporte, trânsito, meteorologia, índice plu-
viométrico, localização de escolas e hospitais e 
ocorrências que podem impactar na rotina do 
cidadão em um mapa inteligente, que hoje já re-
úne mais de 90 camadas de dados.

Um dos dados mais importantes recebidos pelo 
Centro vem do radar meteorológico, adquirido 
pela prefeitura em 2010 e instalado no Morro do 
Sumaré. O equipamento tem alcance operacio-
nal de 250 quilômetros e auxilia no monitora-
mento das chuvas.

Rio de Janeiro vigiada
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Quando a ONU foi fundada, em 1945, dois 
terços da população mundial viviam em zonas 
rurais. No começo do Século 20, nove em cada 
dez pessoas ainda moravam no campo. Mas, a 
partir da década de 1950, o cenário mudou, e 
muito. Em 2000, metade das pessoas já estava 
morando em cidades. Hoje, são mais de 3 bi-
lhões de pessoas abarrotadas em megalópoles 
como	 São	 Paulo,	 Nova	 Iorque,	 Londres,	 Tó-
quio, Mumbai, Moscou, Cairo, Xangai, Cidade 
do México e Rio de Janeiro, entre outras. Mas 
o pior parece estar por vir, já que a rapidez com 
que a migração ocorre impressiona. Em média, 
segundo a ONU, a cada dois segundos, mais 
duas pessoas deixam o campo para se instalar 
nas grandes cidades.

Estimativas recentes pressupõem que, em 2050, 
mais de 65% (2/3) dos cerca de 7 bilhões de pes-
soas estarão morando em áreas urbanas. Agora, 
o grande desafio é transformar esses grandes 
centros em locais sustentáveis e agradáveis de vi-
ver. Entretanto, construir novas e mais ruas, vias 
expressas e rodovias, simplesmente parece não 
ser mais possível, pelo menos em grande parte 
dos lugares. Mas dotá-las de inteligência – sen-
sores de tráfego, radares e câmeras, entre outros 

– certamente é possível. Mas isso, de acordo com 
especialistas, só no primeiro mundo. Porque da 
linha do Equador para baixo esse sonho parece 
quase impossível.

“Os países em desenvolvimento não estão no 
mesmo patamar das nações mais desenvolvidas 
em relação a sistemas inteligentes de tráfego ou 
de	mobilidade	 urbana	 e	 equidade”,	 avalia	 Lin-
coln Paiva, presidente da Green Mobility, con-
sultora especializada no desenvolvimento de 
mecanismos para melhorar a mobilidade sus-
tentável de empresas e governos. O problema 
é que, pelo menos aqui no Brasil, há um fosso 
social enorme, e muitos problemas de ordem de 
políticas públicas inadequadas impedem o avan-
ço das cidades brasileiras, hoje imersas em para-
digmas que já foram ultrapassados fora do País, 
acrescenta o consultor.

São Paulo, com uma população de mais de 20 
milhões de habitantes, é uma das cidades brasi-
leiras que mais sofrem com o trânsito. Segun-
do um estudo, cada ocupante de um automóvel 
produz, em quantidade de horas, onze vezes 
mais congestionamento do que o passageiro 
de um ônibus. Os engarrafamentos na capital 
paulista ocasionam, ainda, um custo adicional 

Texto: Vladimir Goitia

Momento Transporte

Desafio é dotar de 
inteligência ruas 
e vias expressas
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de operação de quase 16% para os transportes 
públicos. Pior é que, mesmo com combustível 
caro, ainda é mais barato ir trabalhar de carro 
do que de transporte público, razão pela qual 
não se vislumbram perspectivas de melhora nos 
próximos anos para o implacável congestiona-
mento em São Paulo. 

“São Paulo fez tudo errado até agora, e parece 
estar longe de começar a acertar. Simplesmente 
não há um plano de mobilidade urbana e a ci-
dade ainda não descobriu para aonde quer ir, ou 
que tipo de cidade quer ser”, adverte o presiden-
te da Green Mobility. “Os sistemas de tráfego e 
transportes estão sucateados. Foram pensados 
apenas para tratar da circulação de automóveis, 
e não para gerir a crescente demanda de mobi-
lidade urbana”, acrescenta. O consultor lembra 
que o governo municipal resolveu, agora, que 
deveria investir em novos polos de desenvolvi-
mento urbano com o objetivo de descentralizar 
a cidade. Entretanto, reclama Paiva, isso não 
foi devidamente debatido e esclarecido com a 
sociedade. “Faz algum sentido, mas são ideias 
teóricas que não vêm de nenhuma base ou ins-
piração concreta.”

Planos arrojados 

O secretário municipal de Transporte, Jilmar 
Tatto, diz que a prioridade da nova gestão da 
cidade será o transporte coletivo, em detrimen-
to do individual. De acordo com ele, nos próxi-
mos anos, serão construídos 300 quilômetros de 
corredores de ônibus, que vão se somar aos 120 
quilômetros existentes. “Trata-se de um plano 
arrojado, e que já está em processo de licitação”, 

diz. A prefeitura de São Paulo 
espera investir R$ 6 bilhões nes-
se projeto. Tatto informa, ainda, 
que a prefeitura quer integrar as 
bicicletas ao transporte público. 
Para isso, a promessa é oferecer 
400 quilômetros de ciclovias, ci-
clofaixas e ciclorrotas, além de 
um modelo de calçadas com-
partilhadas com pedestres. O 
secretário diz que a Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET) já estuda regi-
ões onde esse modelo pode ser adotado.

Outra ação que está nos planos da Secretaria 
de Transportes é a modernização do sistema de 
controle de trânsito, que, segundo Tatto, poderá 
aumentar em 20% a velocidade dos veículos. A 
prefeitura prometeu instalar 3 mil semáforos in-
teligentes interligados por uma rede de fibra ótica 
à central de controle da CET, que também deverá 
ser modernizada. O custo, segundo Tatto, será de 
R$ 550 milhões. Mas desafio maior que esse é a 
implantação de um sistema de informações de 
tráfego online, que a cidade não tem. Todo o sis-
tema de tráfego de São Paulo é obsoleto, desde a 
captação de informações até o tratamento e mo-
nitoramento. “Singapura faz a gente parecer estar 
ainda na idade da pedra”, compara o presidente 
da Green Mobility.

Mas os problemas de mobilidade em São Pau-
lo, e em outras capitais brasileiras, vão além dos 
semáforos, sejam inteligentes ou não. Há barrei-
ras	físicas	que	impedem	o	fluxo	de	carros	e	ôni-

Foto: Divulgação
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bus. O sistema viário na maior cidade do Brasil 
e da América do Sul é estreito, complexo e não 
funciona. São Paulo possui uma das frotas mais 
extensas do mundo – são 15 mil veículos de 
1.532 linhas distintas. Mas de que adianta tan-
to ônibus se eles não andam? Isso por que 81% 
das viagens na capital paulista são motorizadas. 
Para especialistas, a questão está na oferta de 
transportes públicos de massa e eficientes, que 
custam caro, como metrô e trem.

A malha metroviária paulista é de apenas 74,3 
quilômetros, a maior do Brasil, mas extrema-
mente tímida se comparada à de outras metrópo-
les pelo mundo. A Cidade do México, por exem-
plo, tem mais de 200 quilômetros de linhas de 
metrô. Seul, na Coreia do Sul, 400 quilômetros. 
Até Santiago, no Chile, com um quarto do tama-
nho de São Paulo, tem um metrô 40% maior. A 
verdade é que o Brasil, segundo especialistas, está 
meio século atrasado em relação aos investimen-
tos que precisariam ser realizados no transporte 
público coletivo. Esse período leva em conta dois 
aspectos: as quase três décadas de descaso públi-
co na expansão do sistema de transporte sobre 
trilhos – tido como a principal alternativa para 
grandes deslocamentos em áreas urbanas – e a 
falta de decisões políticas de governos que opta-
ram por virar as costas para a elaboração de um 
plano de mobilidade para as principais capitais.

Desafios

“Um bom começo seria se a cidade tivesse um 
bom plano de mobilidade urbana”, diz Paiva, 
ao se referir a São Paulo especificamente. Mas, 
acrescenta ele, eu não começaria por aí, e sim 
por um conceito de urbanismo social, que tem 
as bases na cidade de Medellín na Colômbia. 
Para o especialista, é preciso reconhecer que o 
Brasil é um país pobre, com enormes desafios 
para combater a pobreza e que ainda precisa 
corrigir os desvios sociais que tem, já que 30% 
da população vive com menos de 600 reais por 
mês e 10% deles com uma renda mensal de zero 
a 35 reais. “Estas pessoas estão fora dos sistemas 
de transportes. Para quem vive com um salário 
mínimo do país [678 reais], cerca de 1/3 dele é 
comprometido com transporte”, diz. 

Ocorre que na medida em que o Brasil se es-
força para reduzir a pobreza, também contribui 
para piorar a vida nas cidades, pois elas simples-
mente não conseguem atender à demanda atual 
de transportes. O problema se agravou em São 
Paulo por ter ficado, desde meados da década 
de 1970 até o início dos anos 2000, sem adequar 
sua malha de transportes ao crescimento da de-
manda dos passageiros. Quando acordou para a 
questão, o problema já estava instaurado.

Paiva enumera alguns dos desafios que precisam 
ser superados. Primeiro, a inclusão social através 
do sistema de transportes públicos (atual oferta 
de transporte público não atende este público). 
Depois, a melhoria da qualidade do atual sistema 
de transportes públicos (que não atende a deman-
da atual). Finalmente, a restrição do uso do trans-
porte individual motorizado. Em Estocolmo, por 
exemplo, um novo sistema inteligente de pedágio 
reduziu de maneira impressionante os congestio-
namentos de tráfego e as emissões de carbono.

Para o secretário municipal de Transportes, en-
tretanto, a implementação de pedágios na cida-
de de São Paulo está totalmente descartada pela 
prefeitura. “São Paulo não está preparada para 
esse tipo de medida”, resume Tatto. Para ele, se-
ria melhor aumentar em “x” por cento o preço 
dos combustíveis, montante que, depois, seria 
revertido para o transporte público de massa. 
“Essa é uma saída que precisa ser discutida no 
Congresso”, afirma o secretário. 

A malha metroviária paulista é tímida se comparada à de 
outras metrópolis pelo mundo.
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Momento Transporte

mais do que um simples transporte
Transporte Público:

A cada novo dia, qualquer cidadão de um grande 
centro urbano é afetado por problemas de mobili-
dade urbana, e este tem sido um tema que rapida-
mente chega ao topo da lista de prioridades para a 
melhoria da qualidade de vida da população.

O transporte coletivo é, sem dúvidas, uma das 
principais ferramentas sociais a ser considerada 
para que haja uma inversão neste processo de 
degradação de nossas cidades. Porém, muitas 
vezes, ações isoladas e não abrangentes acabam 
representando apenas uma melhora temporária 
ou até mesmo uma piora no serviço oferecido.

Na maior parte das vezes, por questão de inte-
resses econômicos ou políticos, poucos recursos 
acabam sendo direcionados à melhoria da cir-
culação do transporte individual, especialmente 
na hora de ampliar ruas e avenidas e construir 
túneis, pontes e viadutos. Além disso, poucos 
projetos existentes de transporte coletivo costu-
mam ser direcionados a uma determinada solu-
ção, desconsiderando aspectos vocacionais de 
cada modal e, principalmente, a integração dos 
diversos modelos.

Sistemas metro-ferroviários de alta capacida-
de representam o sonho de consumo de nossos 
governantes e especialistas do setor. No entanto, 
muitas vezes fatores históricos ou políticos, assim 
como nossa realidade econômica, direcionam a 
discussão atual para o aprimoramento da frota 
de ônibus e sua eventual integração aos sistemas 
por trilhos já existentes ou em implementação.

Neste sentido, o Brasil tem exercido um papel 
importante para os países emergentes e para ci-
dades do mundo desenvolvido que tenham limi-
tações orçamentárias e necessidades urgentes de 
melhoria do transporte urbano coletivo.

O desenvolvimento de sistemas integrados por 
ônibus, surgidos no Brasil na década de 70, se di-
fundiram ao redor do mundo e são hoje conhe-
cidos internacionalmente pela sigla BRT (Bus 
Rapid Transit). Estes sistemas mostraram que 
soluções de menor tempo de implementação e 
menor custo podem representar uma melhora 
definitiva de oferta de serviço para a população 
e aumento de eficiência das cidades com maior 
concentração de população. 

Por Rogerio Pires*
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No final dos anos 70, o GEIPOT – Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transporte –, ór-
gão do Governo Federal, apresentou um projeto 
denominado “Padron”. Trata-se de um conjunto 
de estudos para promover normas técnicas na 
construção de ônibus urbanos, e que até hoje é 
utilizado como base para as especificações de 
ônibus urbanos no Brasil. 

A evolução de nossos veículos e a criação de 
modelos específicos merecem destaque e com-
provam a qualidade da engenharia brasileira re-
lacionada à produção de ônibus. Ela soube, com 
a ajuda de grandes fornecedores mundiais, con-
ciliar a mais elevada tecnologia às necessidades 
específicas de cada aplicação e à constante limi-
tação de recursos.

A indústria de carrocerias de ônibus também 
serviu como complemento importante a este 
processo, pois permitiu que fosse desenvolvido 
de maneira detalhada, sempre objetivando uma 
maior capacidade de transporte com conforto, 
segurança e economia.

O transporte coletivo na Cidade 
do Presente

O que observamos ao redor do mundo é a 
busca constante por um sistema de transporte 
coletivo que consiga suprir as necessidades da 
população, do poder público e do setor privado.  
Nesta tentativa de equilíbrio, facilmente identi-
ficamos	fatores	conflitantes	que	se	diferenciam	
em função da situação econômica e social de 
cada localidade. 

A população está certamente no início desta 
cadeia de valor, e seus anseios e necessidades 
devem ser o ponto de partida de um sistema 
social. A disponibilidade de serviço, o tempo 
médio de trajeto, o custo da passagem, a fre- 
quência dos veículos, o conforto e a seguran-
ça são certamente os principais elementos que 
agregam qualidade de vida e eficiência ao dia- 
a-dia da população.

Com o foco na realidade brasileira, temos ob-
servado, na última década, um avanço signifi-
cativo na qualidade dos serviços oferecidos em 
muitas cidades, o que indica que todos os esfor-
ços de nossa sociedade não têm sido em vão.

É notável a diferença qualitativa de um ônibus 
que opera atualmente na cidade de São Paulo, se 
o compararmos ao o que se oferecia à população 
há 10 anos atrás. Hoje temos: acessibilidade e até 
mesmo entrada baixa na maioria da frota, por-
tas à direita e à esquerda para melhor adequação 
operacional, ajoelhamento (kneeling) para faci-
lidade de acesso de idosos e portadores de mo-
bilidade reduzida, motores eletrônicos traseiros 
ou centrais com tecnologia de emissão Proconve 
P7 (Euro 5), utilização de combustíveis alterna-
tivos de fontes renováveis, ônibus de elevada ca-
pacidade articulados, superarticulados e bi-arti-
culados, sistemas de frenagem de ultima geração 
(retarder, ABS, EBS), transmissões automáticas 
de controle eletrônico digital e controle inteli-
gente de tração, arquitetura eletrônica multiplex 
(CAN) com plena integração entre sistemas ele-
trônicos, ergonomia interna – visando melhor 
conforto e segurança –, sistemas de rastreamen-
to conectados ao serviço de informação ao usu-
ário, itinerários eletrônicos, serviço embarcado 
de informação e entretenimento ao usuário, sis-
tema de comunicação entre operador e sistema 
de controle, painel computadorizado com todas 
as informações necessárias para uma condução 
segura, tacógrafo digital, etc.

Seguramente, já dispomos de um pacote tecno-
lógico em nossos ônibus que pode ser compara-
do a qualquer metrópole de regiões mais desen- 
volvidas: porém, isso ainda não é o bastante para 
que o resultado final possa ser considerado real-
mente adequado pela população e que permita, 
inclusive,	uma	influência	no	aumento	do	uso	do	
transporte coletivo.
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Infelizmente, não basta apenas ter um veículo 
tecnologicamente superior se o mesmo está in-
serido em um sistema que não permite a correta 
utilização deste, ou se não há operadores com o 
devido grau de formação para operá-los de forma 
eficiente. Os atos de vandalismo e algumas ações 
isoladas em manifestações sociais que deterioram, 
ou até mesmo destroem parte da frota, também 
são fatores importantes a serem considerados.

Neste contexto, o custo da operação é elevado, 
o que faz com que a tarifa aumente para o usu-
ário e acabe até mesmo por limitar o acesso ao 
sistema pela camada mais pobre da população. 
Além disso, a migração do transporte individual 
para o coletivo é desestimulada.

O transporte coletivo na Cidade 
do Futuro

A frota de 15.000 veículos da cidade de São 
Paulo consome anualmente 390 milhões de li-
tros de diesel para transportar 3 bilhões de pas-
sageiros (dados aproximados - SPTrans). 

Embora os números sejam excepcionais, ainda 
possuimos um grande potencial de melhoria, à 
medida que objetivamos diretamente questões 
de custos e de meio ambiente.

Partindo desta base, podemos projetar a ci-
dade do futuro visando uma capacidade ainda 
maior de transporte, com uma eficiência ex-
ponencialmente maior em termos de consu-
mo de combustível.

Para tal, temos que objetivar o contí-
nuo aumento da velocidade média dos 
veículos em operação e dar continuidade 
à adequação de frota, de maneira a in-
cluir veículos menores, os quais servem 
para alimentar o sistema, e maiores, para 
serem utilizados em grandes eixos es-
truturais. Tudo isso, considerando uma 
integração e complementariedade com 
os sistemas metroferroviários. Todo este 
conjunto deve estar integrado em um 
projeto arquitetônico e funcional, visan-
do uma imagem positiva do sistema pe-
rante a população.

Um operador de um veículo bi-articu-
lado é responsável pelo transporte de mais de 
200 passageiros, o que equivale à capacidade de 
um avião Boeing 737 ou Airbus A 320. Sua vida 
ainda se torna mais difícil quando deve operar 
um veículo de mais de 23 metros no trânsito ca-
ótico de uma grande metrópole.

O processo de profissionalização destes ope-
radores deve ser intensificado, qualificando-os 
para uma operação muito mais econômica e se-
gura. Hoje, é possível afirmar que podemos ter 
ganhos superiores a 2 dígitos somente na capa-
citação e treinamento de operadores.

Por fim, a indústria deve manter o ritmo de 
desenvolvimento, procurando alinhá-lo a toda 
a criatividade e competência já demostradas 
no passado.

Este conjunto seguramente representará uma 
melhora significativa na qualidade de vida de 
nossas cidades, revertendo a tendência atual de 
degradação dos grandes centros urbanos.

A Voith tem contribuído neste processo for-
necendo retarders, compressores de ar e trans-
missões automáticas de última geração que per-
mitem uma melhor utilização do veículo nas 
diversas condições de operação. Em conjunto 
com uma estratégia de serviço, que abrange 
todo o ciclo de vida do veículo, estes equipa-
mentos representam uma operação mais efi-
ciente, reduzindo o impacto ao meio ambiente 
e os custos operacionais.

*Rogerio Pires, Gerente Executivo  - Divisão Automotiva - America do 
Sul -Voith Turbo Ltda.

Ônibus superarticulado Mercedes-Benz (lançamento 2013).



Grupo Voith: Acreditando no Brasil
Voith Unternehmensgruppe: von 
Brasilien überzeugt

A Voith é uma das líderes no desenvolvi-

mento e fornecimento de equipamentos 

para os mercados de geração de energia, 

produção de celulose e papel, mobilidade  

e transporte, petróleo e gás e extração de 

matéria-prima.

Em 1964, o Grupo Voith instalou no Brasil  

a sua primeira unidade de produção fora da 

Europa, que atende a toda América Latina  

e está integrada em um moderno parque fa-

bril de 300.000 m² em São Paulo (SP), e ou-

tro de 81.000 m² em Manaus (AM).

Inovação, confiabilidade e competência defi-

nem a Voith, presente há quase 50 anos  

no Brasil.

Voith ist einer der Marktführer im Bereich Ent-

wicklung und Lieferung von Anlagen für die 

Märkte Energieerzeugung, Herstellung von Zel-

lulose und Papier, Mobilität und Transport, Erd-

öl und Gas sowie Gewinnung von Rohstoffen.

1964 hat die Voith Unternehmensgruppe in 

Brasilien ihre erste Fabrik außerhalb Europas 

aufgebaut. Sie produziert für gesamt Latein-

amerika und besteht aus einem modernen 

Maschinenpark auf 300.000 m² in São Paulo 

(Bundesstaat São Paulo) und auf 81.000 m² 

in Manaus (Bundesstaat Amazonas).

Innovation, Zuverlässigkeit und Kompetenz 

zeichnen Voith aus, seit fast 50 Jahren in 

Brasilien präsent.

www.voith.com

Inauguração da filial brasileira do Grupo Voith, no bairro do Jaraguá, em 1964.

Eröffnung der brasilianischen Niederlassung der Voith Unternehmensgruppe im Stadtviertel Jaraguá im Jahre 1964.
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Brasília, planejada e idealizada há quase 60 
anos como cidade do futuro, vive um de seus 
maiores dramas: a condição metropolitana que 
adquiriu nesse período. Isto é, começou a ter 
problemas típicos dos grandes centros urbanos. 
De um lado, a ausência de transporte público 
eficiente e de qualidade que dê conta de mais de 
2,6 milhões de habitantes do Distrito Federal. 
Do outro, crescimento desordenado e ocupação 
de áreas públicas verdes e não edificantes, prin-
cipalmente por meio de condomínios irregula-
res de todos os padrões, associada a uma fiscali-
zação ineficiente e a campanhas de regularização 
sem nenhuma contrapartida por parte da Com-
panhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

A esses problemas se somam ainda a falta de 
estacionamentos, engarrafamentos, criminali-
dade, tráfico de drogas, mendicância, moradores 
de rua, gentrificação, sujeira e outras dificulda-
des comuns às maiores metrópoles daqui e do 
exterior. Assim, o Plano Piloto e as cidades saté-
lites (Sobradinho, Gama, Ceilândia, Taguatinga, 
Núcleo Bandeirante e Cruzeiro, entre outras) já 
formam um espaço físico contínuo e extrema-
mente desigual do ponto de vista social e econô-
mico, atributo de quase todas as capitais brasilei-
ras, que, agora, não poupou a do País. Em outras 
palavras, o futuro para qual Brasília havia sido 
planejada já chegou, e faz tempo. Tanto tempo 

que, na opinião de alguns observadores mais crí-
ticos, até já envelheceu.

Diante desse drama, a classe política brasilien-
se, mais especificamente o Governo do Distrito 
Federal (GDF), contratou por quase US$ 4,5 
milhões a empresa Jurong Consultants, de Sin-
gapura, para elaborar um novo planejamento 
estratégico do Distrito Federal para as próximas 
décadas, o chamado “Projeto Brasília 2060”. A 
ideia, ainda de acordo com o governo do DF, 
prevê a criação de uma espinha dorsal de qua-
tro grandes eixos: a cidade aeroportuária, o polo 
logístico, o centro financeiro internacional e a 
ampliação do Polo JK (área de desenvolvimen-
to econômico e industrial do Distrito Federal). 
O governo quer que em cada um desses locais, 
exista um bairro-parque, onde as pessoas pos-
sam morar, trabalhar, estudar e, sobretudo, se 
divertir. Tudo construído segundo “ideias arqui-
tetônicas próprias”.

Mas nem bem havia sido lançada, em outu-
bro do ano passado, essa iniciativa gerou du-
ríssimas críticas de vários setores da sociedade, 
principalmente da comunidade de arquitetos. 
De cara, o maior erro, na opinião de Ana Clara 
Giannecchini, do gabinete de Relações Interna-
cionais do Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), foi entregar o geren-
ciamento do “Projeto Brasília 2060” à Terracap, 

Brasília,
nascida do nada ...

Brasília: o futuro já passou?
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ao invés de delegá-lo à Secretaria de Habitação, 
Regularização e Desenvolvimento Urbano (Se-
dhab), o qual seria supostamente o órgão de 
planejamento urbano propício ou mais compe-
tente para tocar o projeto.

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) foi 
mais duro em suas críticas e encaminhou, na 
época, uma “Carta Aberta” ao Governo do Dis-
trito Federal solicitando esclarecimentos sobre o 
contrato com a Jurong Consultants. Na carta, o 
instituto destaca como desnecessária a contrata-
ção de estrangeiros para uma consultoria com o 
objetivo de definir o futuro da capital do País. 
“É temerário trazer estrangeiros que desconhe-
cem a concepção urbanística de Brasília”, diz um 
trecho daquele texto. Para o instituto, ao invés 
de um contrato assinado a portas fechadas (seja 
com uma instituição internacional ou com uma 
nacional), deveriam ter sido convocadas audi-
ências e consultas públicas, e, quando os objetos 
do planejamento envolvessem arquitetura e ur-
banismo, a realização de um concurso, preferen-
cialmente internacional.

“A inovação de Brasília só tem [ou terá] futuro se 
seus princípios continuarem a nortear o planeja-
mento e os investimentos em todo o Distrito Fe-
deral, que inclui não apenas a criação de espaços 
verdes e públicos de qualidade distribuídos nos 
bairros satélites, mas centros regionais que con-

centrem serviços e comércio, sistemas educacio-
nais de qualidade; e, necessariamente, observar a 
questão da mobilidade e do transporte de massas, 
conectando as cidades satélites entre si e com o 
Plano Piloto”, dispara Ana Clara, também mestre 
em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanis-
mo pela Universidade de São Paulo (USP).

Polémicas à parte, o fato é que Brasília – deten-
tora da maior área tombada do mundo e inscrita 
na lista da Unesco como Patrimônio Cultural da 
Humanidade – enfrenta dramas que poderiam 
ter sido evitados se, durante sua criação, tivesse 
sido considerada a necessidade de adaptações ao 
longo do tempo. Quando o Plano Piloto foi pro-
jetado, com seu sistema viário e infraestrutura, 
o conceito de futuro e moderno já estava lá, na 
prancheta. Isto é, segundo alguns dos observa-
dores mais críticos, não se previram mudanças 
nem adaptações. Vale ressaltar que o então pre-
sidente Juscelino Kubitschek queria uma cidade 
moderna, mas voltada exclusivamente à admi-
nistração pública. Para ele, atividades econômi-
cas seriam apenas de natureza terciária.

Ana Clara lembra que, na época, surgiram inú-
meras soluções que chegaram a ser colocadas em 
debate nos círculos de arquitetos e urbanistas. 
Até porque, de acordo com ela, após a Segunda 
Guerra Mundial já existiam críticas exacerbadas 
com relação aos “erros” ou “insuficiências” dos 

... vive drama metropolitano
Texto: Vladimir Goitia
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“urbanismos de matriz moderna”. A arquiteta 
lembra, ainda, que esses temas foram abordados 
e apontados por diversos críticos, principalmen-
te em relação à “exclusividade de usos”. Ou seja, 
sobre o risco de nascer uma cidade excessiva-
mente setorizada, especializada e hierarquizada 
– setores para bancos, hotéis, comércio e admi-
nistração pública, entre outros.

 “Hoje, ela [Brasília] sofre com essa raciona-
lização da vida urbana”, observa Milton Braga, 
sócio da MMBB Arquitetos e autor do livro “O 
Concurso de Brasília: sete projetos para uma ca-
pital”. Ele explica que alguns setores chegaram a 
ser modificados durante a construção da cida-
de,	 desrespeitando	 o	 projeto	 original	 de	 Lucio	
Costa. Entre eles, o de diversões, que seria uma 
espécie de conexão do centro. “Se fosse mais fiel 
ao projeto original, seria melhor. Ele previa um 
grande estacionamento sob a esplanada que pos-
sivelmente teria ajudado a ter uso mais humano. 
Era algo ambicioso, com pouco mais de 1 km 
de laje, com a rodoviária e estacionamento dos 
dois lados. Mas fizeram só a rodoviária”, explica 
Braga, também professor da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo (FAU), da Universidade 
de São Paulo (USP).

Característica impessoal

Outras críticas são atribuídas ao caráter impes-
soal da arquitetura das superquadras, às grandes 
distâncias a serem percorridas e à carência de 
um sistema de ruas. E sobre isso não há a menor 
dúvida, segundo alguns estudiosos. Eles afir-
mam que o pedestre em Brasília, por exemplo, 
é considerado um “indivíduo renegado” de for-
ma explícita. Até porque, a cidade, cujo desenho 
nasceu do cruzamento dos eixos rodoviários ex-

pressos, não é em momento algum propícia ao 
pedestre. Para esses observadores, o pedestre em 
Brasília é quase sempre um indivíduo que, além 
de não possuir carro, também não mora nas 
superquadras do Plano Piloto. Para piorar, são 
eles que usam hoje o precário e falido sistema de 
transporte público da cidade.

Apesar de todas essas críticas, explica Ana 
Clara, grande parte dos intelectuais reconhecia 
Brasília como um feito excepcional, principal-
mente pela coragem em realizar e construir o 
Plano Piloto por inteiro em um espaço de tempo 
estritamente pequeno e de modo tão simbólico, 
principalmente para a afirmação que o Brasil 
vivia naquele momento apoteótico do nacional- 
desenvolvimentismo. “Acredito que Brasília ain-
da tenha muito a ensinar, apesar de seus erros e 
acertos. Mas, na maioria das vezes, as novas pro-
postas surgidas para resolver os mesmos proble-
mas são desastrosas”, lamenta Ana Clara. 

Braga pondera, por sua vez, que Brasília ain-
da não teve tempo para refazer-se, e que a ca-
pital do País ainda vai se transformar, e muito. 
Para o arquiteto, sessenta anos para uma cidade 
é um tempo muito pequeno. “Mesmo nas cida-
des europeias, parte das construções dos séculos 
18 e 19 está sendo transformada internamente. 
Uma	casa	aristocrática	em	Londres,	por	exem-
plo, pode passar a abrigar vários apartamentos 
mais populares. E isso era algo que os modernos 
não imaginavam. A convicção de que a cidade 
bem projetada seria ideal está superada”, diz. Ele 
acredita também que Brasília, daqui a 500 anos, 
será muito melhor. Braga acredita que a cidade 
pode ser atualizada e melhorada, com um trans-
porte metropolitano, por exemplo, sem perder a 
essência dos dois eixos e das três escalas: o Eixo 
Rodoviário residencial, a escala do morador; o 
Eixo Monumental, a escala das civitas e do cida-

Fo
to
:	M

in
ist
ér
io
	d
o	
Tu

ris
m
o/
Lu

iz
	T
.	M

ar
tin

s

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 / 
A

gê
nc

ia
 O

 G
lo

bo

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 / 
A

gê
nc

ia
 O

 G
lo

bo



      setembro 2013  |  revista engenharia brasil alemanha  |  101

dão; e, no cruzamento deles, a escala gregária no 
encontro das pessoas. “Esse lugar é que precisa-
ria ser repensado.”

Não custa ressaltar que Brasília foi concebida 
para abrigar 500 mil pessoas, e não os mais de 
2,6 milhões de habitantes de hoje. Mas, adverte 
Ana Clara, “é necessário e importante diferen-
ciar o Plano Piloto do conjunto do Distrito Fe-
deral”. De fato, o projeto vencedor do concur-
so de Brasília devia, na época, ter pensado em 
resolver o problema urbano colocado, que era 
destinado a 500 mil habitantes. “O que ocor-
reu, a meu ver, é que as autoridades respon-
sáveis pela nova capital do País não tomaram 
decisões políticas fundamentais, que seriam 
resolver o problema que surgiu logo a seguir”, 
pondera Ana Clara.

Por exemplo, atender a explosão populacio-
nal que já extrapolava os 500 mil inicialmente 
previstos. Isso exigiria, já naquele período do 
início do planejamento, um plano concertado 
para a ocupação controlada do Distrito Fede-
ral e, pouco tempo depois, um plano regional 
que	permitisse	dar	conta	das	influências	diretas	
exercidas pela nova capital nas cidades dos Esta-
dos de Goiás e de Minas Gerais. “Essa dinâmica 
complexa se acomodou como pôde, pressionan-
do cada vez mais a bolha de qualidade de vida 
do Plano Piloto. Ou seja, não é possível esperar 
que o Plano Piloto dê conta do que se tornou o 
Distrito Federal, isso é um desvio do problema”, 
argumenta Ana Clara. Para ela, é preciso resol-
ver essas questões com a criação de novas cen-
tralidades, com política habitacional e com um 
sistema de transporte rápido de massa.

Braga lembra que, naquilo que pode ser consi-
derado como sendo parte do Plano Piloto, mo-
ram apenas 300 mil pessoas. E essa área poderia 
comportar até 700 mil habitantes. “Por isso - ex-

plica o arquiteto e professor da FAU/USP - acredi-
to ser possível acomodar ali mais do que o dobro 
de moradores antes de criar novas asas. Apesar de 
[as cidades satélite] estarem fora do Plano Piloto, 
reproduzindo a essência da ideia de forma des-
controlada com desenho pouco elegante, enfra-
quecem o conceito original”, ressalta o arquiteto. 
“Temos que lavar os olhos e olhar aquilo como 
satélite, e não como parte do Plano Piloto.”

Mudanças

Pouco mais de meio século desde sua criação e 
inauguração, Brasília mostra mudanças conside-
ráveis na produção arquitetônica, que demons-
tram notável perda de qualidade. É o caso do 
Shopping	Pier	21,	na	orla	do	Lago	Paranoá;	do	
Brasília Shopping, no Setor Comercial Norte; de 
hotéis e apart-hotéis nos Setores Hoteleiros; de 
hipermercados; de conjuntos comerciais nas en-
trequadras; e de edifícios residenciais nas super-
quadras, entre outros. “Estes últimos, de lâminas 
retilíneas, se transformaram em volumes cheios 
de saliências, com grandes varandas, reentrân-
cias, emolduramentos estilísticos e volumes nas 
coberturas”, critica Ana Clara.

Para ela, as linhas modernas deram lugar a uma 
profusão de “inspirações amaneiradas” dos mais 
variados estilos “neo-qualquer-coisa”. Ana Clara 
emenda, ainda, em suas críticas, a perda de quali-
dade dos espaços de transição público-privados, 
com, cada vez mais grades, muros e obstáculos 
à livre circulação de pedestres. Nota-se, ainda, a 
troca dos cobogós (elemento vazado) pelo uso 
indiscriminado de fachadas espelhadas, as quais 
possuem eficiência energética questionável. “En-
fim, a cidade que buscou privilegiar o público 
torna-se cada vez mais privada”, lamenta.
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A velocidade dos avanços da tecnologia da 
informação (TI) e da automação de processos 
já permite, a milhões de pessoas ao redor do 
mundo, encontrar formas de cumprir com obri-
gações e objetivos longe de escritórios ou salas, 
sejam elas de micro, pequenas, médias ou até de 
grandes corporações. Essa é, de acordo com es-
pecialistas, uma das maiores mudanças observa-
das no campo trabalhista e que deve intensificar- 
se no futuro, principalmente em setores onde a 
informática e a internet permitem a distribuição 
de tarefas e serviços.

Para muitas empresas, a força de trabalho no 
futuro próximo será praticamente virtual. Isso 
quer dizer que softwares e aplicativos facilitarão 
cada vez mais a interação entre empregados es-
palhados pelo mundo. Em outras palavras, em 
lugar de recursos humanos fixos e presenciais 

como os de hoje, surgirão os funcionários “em-
poderados”, pessoas com maior autonomia para 
administrar como e de onde trabalhar.

Assim, de acordo com os especialistas da área 
de recursos humanos, a medição de produtivi-
dade de um colaborador baseada em número de 
horas dispendidas terá menos relevância, já que 
as empresas medirão por objetivos e metas alcan-
çados e não por horas trabalhadas. Esse cenário 
ou modelo já é um fato mundo afora. Pelo menos 
é o que constata uma recente pesquisa realizada 
com os principais tomadores de decisão da área 
de tecnologia da informação (TI).

Segundo esse levantamento, publicado recen-
temente pela Catho, uma das maiores empre-
sas de recrutamento do Brasil, até o fim deste 
ano, 93% das empresas da área de TI deverão 
aderir ao que é chamado de workshifting, de-

Carreira do Futuro

Avanços da TI   
fazem do trabalhador 
seu próprio chefe
Texto: Vladimir Goitia
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e outros em que há pouco”, explica Rockmann. 
“É claro que preciso ter disciplina para saber que 
tenho de cumprir prazos, que preciso trabalhar 
em horários normais e sei que não posso per-
der tempo com atividades paralelas”, acrescenta 
o jornalista. Ele conta que consegue programar 
suas atividades semana a semana e definir o que 
precisa fazer.
A	flexibilidade	de	trabalho	é	tal	que	Rockmann	

consegue ir ao cinema, a uma livraria ou até 
mesmo ficar em casa lendo um livro ou vendo 
um filme. Sobre o risco de em algum momento 
não conseguir separar a vida profissional da par-

ticular trabalhando em casa, o 
jornalista responde que sem-
pre consegue um horário para, 
pelo menos, almoçar. Segun-
do ele, nos meses de pico – de 
agosto a novembro, em que a 
rotina de trabalho é maior – 
os horários de descanso (cerca 
de 1h30 por dia) precisam ser 
reduzidos.

Thiago Hohl, sócio na em-
presa WFaria Advogados As-
sociados, faz parte do grupo 
de profissionais que não con-
seguiria se adaptar a esse tipo 
de rotina. Para ele, ficar em 
casa seria complicado porque 
não conseguiria se desligar da 
filha Carolina, de três anos. 
Fora isso, explica o advogado, 

“não ver pessoas causaria um tédio e eu ainda 
perderia o foco e a vontade de trabalhar”. Segun-
do Hohl, a tensão e a movimentação diária do 
escritório o deixam muito mais concentrado em 
suas tarefas e obrigações. 

O advogado conta que fica em casa para traba-
lhar apenas de forma esporádica, quando preci-
sa mesmo se isolar do dia a dia, ou 
quando tem algum problema que 
não lhe permita ir para o escritó-
rio. “Gosto da ideia de homeoffice 
como opção. Mas como principal 
via, não”, diz. Mesmo porque, acres-
centa ele, a disciplina para trabalhar 
em casa seria um problema. “Sou 
pouco disciplinado em qualquer 

nominação dada à prática 
de trabalho executado em 

local, horário e recursos 
diferentes para otimizar o 

tempo dos profissionais. O 
workshifting, muito além da 

ideia de homeoffice, permite 
que, por meio de smartphones, 

tablets e os recentes ultrabooks, o trabalho 
seja executado em qualquer lugar e com total 
produtividade.
Além	da	flexibilidade	para	os	trabalhadores,	as	

empresas também já podem baixar seus custos – 
investimentos em escritórios 
e gastos com viagens e mão de 
obra reduzida, por exemplo. 
Isso, na opinião dos especia-
listas, permitirá ao “funcioná-
rio remoto” ter melhor qua-
lidade de vida e, quem sabe, 
remuneração melhor.

Já no caso dos freelancers, 
ou profissionais autônomos 
que se auto-empregam em 
diferentes empresas e con-
duzem seus trabalhos por 
projetos, captando e aten-
dendo seus clientes de for-
ma independente, esses pri-
vilégios e ganhos vão além, 
e, em muitos casos, são bem 
mais concretos.

Por exemplo, ser o próprio 
chefe,	ter	horário	flexível	e	ainda	poder	compar-
tilhar a vida com a família ou com os amigos não 
é mais utopia. Este trabalhador, cujos ingressos 
não precisam ser “divididos” com ninguém e 
ainda faz questão de não ter um chefe direto 
que o pressione constantemente e dependa do 
humor deste e a quem precisa dar satisfação, já 
existe. E mais, tem a disciplina necessária para 
dedicar-se ao trabalho e cumprir com suas obri-
gações e objetivos.

É o caso de Roberto Rockmann, jornalista que 
já passou por algumas das principais redações 
dos principais jornais econômicos do País. “Faço 
isso desde 2003. Acho que o principal desafio 
[nessa forma de trabalhar] é conciliar as finan-
ças, porque há meses em que há muito trabalho 

O workshifiting, 
muito além da ideia 

de homeoffice, 
permite que, por 

meio de smartphones, 
tablets e os recentes 

ultrabooks, o trabalho 
seja executado em 

qualquer lugar e com 
total produtividade.
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lugar, em casa acho que seria menos ainda. Es-
tico demais as questões familiares. E só pego no 
batente bem depois do que faria no escritório. 
Tenho bastante dificuldade em separar”, explica.

Nem mesmo o acesso a desktops e a aplica-
tivos de qualquer lugar e em qualquer dispo-
sitivo, e com acesso a toda rede e arquivos da 
empresa para trabalhar em casa da mesma ma-
neira que fariam no escritório, o convence. “O 
contato com a equipe faz diferença. Estar pre-

sente no dia-a-dia é di-
ferente, principalmente 
para a troca de ideias, 
para a inspiração, para 
criar novos produtos, 
por exemplo.”

Curt Axthelm, geren-
te sênior de Marketing 
de Produto da Merce-
des- Benz do Brasil, 
é outro que não con-
seguiria trabalhar em 
casa, embora venha a 
sonhar muito com isso 
por causa da vontade de 

querer ficar mais tempo com a filha de três anos. 
O maior problema para ele é o tempo que perde 
no trânsito, que pode demorar entre uma hora e 
uma hora e meia todos os dias. Essas duas a três 
horas diárias representam 40 horas a 60 horas 
no mês que, segundo ele, poderia usá-las para 
estar com a filha de três anos, ler ou fazer algu-
ma atividade física.

“Acho difícil trabalhar em período integral 
em casa. Mas certamente a minha atividade 

possibilitaria trabalhar pelo menos 
dois dias por semana de casa. Nesse 
caso, haveria necessidade de enten-
dimento com outras áreas da em-
presa. Além disso, seria necessário 
implantar essa cultura para que as 
reuniões presenciais, por exemplo, 
pudessem ser marcadas quando 
eu estivesse na empresa. Outras 
reuniões poderiam ser feitas via 
videoconferência. Mas isso exi-

giria uma adequação da TI da companhia, que 
hoje não disponibiliza esse tipo de recurso indi-
vidualmente”, comenta.

Questões legais

Independentemente do desejo ou da possibi-
lidade de “levar” ou não o escritório para casa, 
especialistas em direito trabalhista dizem que 
não existem riscos ou entraves legais para o tra-
balhador sobre isso. Isto é, não há distinção legal 
entre o trabalho feito no estabelecimento do em-
pregador e o executado no domicílio do empre-
gado. “A lei brasileira não distingue o trabalho 
realizado no estabeleci-
mento do empregador e 
o executado no domicílio 
do empregado, desde que 
esteja caracterizada a rela-
ção de emprego”,     explica 
Adriana Santolin, advoga-
da especialista  em Direi-
to do Trabalho e sócia do 
escritório Vieira, Drigo e 
Vasconcellos Advogados.

De acordo com ela, a lei 
brasileira diz que o traba-
lhador a distância (domicílio ou qualquer outro 
local) pode ser considerado empregado desde 
que configurados os requisitos da relação de em-
prego, como subordinação, onerosidade, pesso-
alidade e não-eventualidade.  “O principal des-
tes pressupostos é o da subordinação, do poder 
de	direção	do	empregador.	A	Lei	12.551/11,	de	
dezembro de 2011, reconhece de forma expressa 
o trabalho a distância”, explica Adriana.

Ela ressalta, ainda, que a principal prova do 
contrato de emprego é a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS). Outro aspecto im-
portante da caracterização da relação de empre-
go, segundo ela, é o contrato de trabalho escrito, 
o qual deve conter as condições do trabalho a 
distância e estabelecer responsabilidades e obri-
gações quanto à forma do desenvolvimento e 
dos custos, entre outros.
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Guarulhos / SP
Phone: (55-11) 2303.0023
 Fax: (55-11) 2303.0029

E-mail: figwal.gru@figwal.com.br

Viracopos / SP
Phone / Fax: (55-19) 3725.5646

E-mail: figwal.vcp@figwal.com.br

Airport Handling Offices

Home Office - Itajubá / MG

Belo Horizonte / MG
Phone: (55-31) 3427.6456
figwal.bhz@figwal.com.br

Joinville / SC
Phone: (55-47) 3481.1500
figwal.joi@figwal.com.br

São José dos Campos / SP
Phone: (55-12) 3946.1500
figwal.sjk@figwal.com.br

Campinas / SP
Phone: (55-19) 3738.1600
figwal.cpq@figwal.com.br

Porto Alegre / RS
Phone: (55-51) 3358.1500
figwal.poa@figwal.com.br

Santos / SP
Phone: (55-13) 3229.1200
figwal.ssz@figwal.com.br

Rio de Janeiro / RJ
Phone: (55-21) 3461.9300
figwal.rio@figwal.com.br

Curitiba / PR
Phone: (55-41) 3282.9833
figwal.cwb@figwal.com.br

Vitória / ES
Phone: (55-27) 2123.1500
figwal.vix@figwal.com.br

Caxias do Sul / RS
Phone: (55-54) 3211.1552
figwal.cxj@figwal.com.br

Ribeirão Preto / SP
Phone: (55-16) 3995.8800
figwal.rao@figwal.com.br

Salvador / BA
Phone: (55-71) 3272.1699
figwal.ssa@figwal.com.br

Recife / PE
Phone: (55-81) 3326-3410
figwal.rec@figwal.com.br 

 
Fortaleza / CE

Phone: (55-85) 3268.3633 
figwal.for@figwal.com.br

International Experience - Brazilian Flexibility
Experiência Internacional e Flexibilidade Brasileira

• International Freight Forwarder since 1983  
Agente de Cargas Internacionais desde 1983

• Agent IATA, FIATA, NVOCC  
Agente IATA, FIATA, NVOCC

• Regular Consolidation Services by Air and Ocean  
Serviços regulares de Consolidação por via aérea e marítima

• Partial and Full Charter  
Fretamento parcial e/ou total (aéreo e marítimo)

• Project Cargo (door-to-door and turn-key)  
Cargas de Projeto (porta-à-porta e “turn key”)

• Export Documentation  
Documentação de exportação

• Weekly Full and Consolidated Truck Service BRASIL - 
Argentina, Chile, Uruguay and Paraguay  
Serviço Rodoviário FTL e Consolidado, semanal, entre Brasil, 
Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai

• Logistics Integrator 
Integrador Logístico

• Customs Consulting  
Consultoria Aduaneira

• Transport Insurance  
Seguro de Transporte

• Warehouse and Trucking 
Armazenagem e transporte rodoviário

• Global Network present in over 75 countries and 20 
important business centers in Brazil  
Presença Global em mais de 75 países e em 20 importantes 
Centros de Negócios no Brasil

• Fumigation  
Fumigação

Head Office / Matriz - São Paulo
 Phone: (55-11) 5098.1500 | Fax: (55-11) 5098.1540/ 5098.1539 | figwal@figwal.com.br | www.figwal.com.br 
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Água. Um bem de valor inestimável. É só pen-
sar em nosso cotidiano: como seria difícil viver 
com escassez desse líquido. Veja bem, escassez, 
e não falta completa. Dados da renomada revis-
ta Scienific American indicam que, somente pelo 
suor, um ser humano é capaz de perder 1,5 litro 
de água em poucas horas de calor intenso.

Sem água não sobrevivemos. Simples assim. 
Isso faz com que o gerenciamento de água potá-
vel nas cidades seja uma questão não do futuro, 
mas do presente – pois somente planejando bem 
hoje, quando ainda há alguma fartura, será pos-
sível agir e ter um amanhã em que se possa viver 
bem em termos hídricos.

O Brasil pode se considerar o país mais privi-
legiado do mundo nesse quesito. O País conta 
com 12% de toda a água doce do planeta, fican-
do com a totalidade das bacias do São Francisco 
e do Paraná e cerca de 60% da bacia amazônica.

Para se ter ideia do que representam esses nú-
meros, no restante do mundo, mais de um bi-
lhão de pessoas não têm acesso à água. Enquan-
to isso, no Brasil, o volume de água por pessoa 
é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) – de 
1.700 m3/s por habitante por ano.

Mas, como se sabe, há uma má distribuição 
desses recursos hídricos, devido às característi-
cas geográficas de cada região. No que se refere à 
água, o Brasil continua muito desigual. 

Isso, do ponto de vista urbanístico, traz um 
desafio enorme para as empresas municipais 
de saneamento, que precisam utilizar fontes 
cada vez mais distantes de sua base. Só assim 
é possível atender à demanda crescente. Po-
rém, essa alternativa traz consigo um proble-
ma congênito de eficiência, pois os sistemas 
de transporte costumam ter falhas, pequenos 
vazamentos ao longo da trajetória, que aca-
bam por encarecer o processo como um todo 
e resultam em uma água mais cara na torneira 
da população.

Existem, todavia, formas de amenizar essa 
questão. A indústria está constantemente desen-
volvendo materiais mais resistentes, além de sis-
temas de monitoramento que permitam a iden-
tificação dos problemas e a rápida resposta por 
parte dos responsáveis.

Isso, hoje, já é uma realidade, pois se trata de 
um problema recorrente. Porém, apesar dos 
muitos esforços para se evitar o vazamento nas 
linhas de distribuição, nem sempre se ouve falar 

Água - um bem eterno?

Por Glauco Montagna*

para o tratamento de água

Tecnologia a favor do 
planeta: automação  



      setembro 2013  |  revista engenharia brasil alemanha  |  107

em reduzir os gastos com água dentro do pro-
cesso de filtragem e tratamento.

Numa estação de tratamento de água, são geral-
mente, encontrados filtros de areia. Esses equipa-
mentos têm como função vital filtrar a água depois 
das dosagens químicas e antes do armazenamento 
e posterior distribuição para a população.

O que acontece em muitos casos, entretanto, 
é que estes filtros nem sempre são equipamen-
tos novos, e a maioria ainda é operado manual-
mente - o que não consegue garantir em 100% a 
qualidade da água, além de mais um agravante: 
muito desse recurso também acaba sendo des-
perdiçado no processo de retrolavagem.

O desafio, então, é conseguir organizar e resol-
ver todas essas questões. Um dos caminhos pos-
síveis é a automação. 

Automação no tratamento de água

A Festo, como líder em inovação na área de 
automação de manufatura e de processos, tem 
participado ativamente, há vários anos, no seg-
mento	de	tratamento	de	água	e	efluentes,	ofere-
cendo soluções de automação completas, inclu-

sive consultoria em todas as fases do projeto e da 
cadeia de abastecimento.

Conceitos de automação pneumática são utili-
zados em instalações no mundo todo e contri-
buem significativamente para o uso racional e 
sustentável da água. A tecnologia inovadora da 
automação destaca-se pela robustez, resistência 
a intempéries e capacidade do sistema.

Além disso, quando se fala em água, direta-
mente a relação que se faz é com energia, outro 
recurso que também está cada vez mais caro. 
Por isso, é necessário explorar os potenciais de 
economia em todas as fases de uma instalação, 
desde a engenharia até sua operação.

Um conceito de automação descentralizada é 
mais apropriado para as estações de tratamento 
de água ou esgoto do que um conceito de auto-
mação central, porque tanto a implementação 
quanto o comissionamento costumam ser mais 
rápidos, além de ser mais simples e utilizar me-
nos recursos.

Em um projeto desse tipo, a Festo indica um 
esquema de reforma e melhoria que passa pelos 
seguintes passos: análise do estado das válvulas 
manuais atuais em conjunto com o cliente; le-
vantamento da disponibilidade de ar comprimi-
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do para os novos consumos oriundos da refor-
ma; especificação dos atuadores pneumáticos, 
bem como outros instrumentos de campo que 
deverão formar o conjunto de equipamentos 
para a automação do filtro; dimensionamento da 
nova rede de ar comprimido e eventualmente do 
compressor necessário para esta nova demanda; 
projeto do conceito de automação e redes neces-
sárias para suportar a nova automação.

Utilizando esses passos, os engenheiros da Fes-
to conseguem apresentar aos Departamentos de 
Tratamento de Água uma solução de automação 
do filtro completa, que pode gerar benefícios 
como: economia da água utilizada na retrolava-
gem; padronização das operações; aumento da 
segurança do processo; e possibilidade de diag-
nósticos de falha no sistema.

Para o Brasil, a experiência alemã pode se mos-
trar como um caminho interessante a ser segui-
do.	Exemplo	é	a	estação	de	tratamento	de	efluen-
tes de Sindelfingen, projetada para atender à 
capacidade de tratamento de uma população de 
250.000 habitantes. 
Na	estação	de	bombeamento,	os	efluentes	são	

bombeados do clarificador primário até a esta-
ção	 de	 tratamento	 biológico.	 Lá,	 existem	 seis	
bombas, sendo que até cinco delas permane-
cem em operação contínua e uma em redun-
dante. E, por meio de sistemas Festo, há o con-
trole preciso de atividades como bloquear, abrir 
e fechar. Tudo com uma abordagem inteligente 
e atuadores confiáveis. 

O resultado? Não poderia ser melhor: uma 
economia de energia de 89.469 kWh por ano. 

Isso sem falar em custos. Nesse quesito, a pou-
pança é de 11.594 Euros por ano. Para a esta-
ção de Sindelfingen, esses números representam 
uma economia total de 2% em seus custos anuais 
de energia, e o retorno sobre o investimento che-
gou em sete meses.

Hartmut Zerrer, Gerente da Estação de Trata-
mento	de	Efluentes	de	Böblingen-Sindelfingen,	
na Alemanha, explica que “decidir utilizar as 
soluções pneumáticas Festo aqui é decidir uti-
lizar uma tecnologia confiável e fácil de instalar. 
É também decidir economizar energia, algo que 
nem achava que seria possível”.

O Brasil tem essa possibilidade ao seu alcance. 
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) indicam que a maior parte dos 
municípios do País encaixa-se nessa categoria, 
de até 250 mil habitantes. E a tecnologia já está 
disponível por aqui. 

Isso significa que esses mesmos resultados po-
dem ser obtidos em terras brasileiras, preparan-
do o País para os desafios vindouros. A água é o 
combustível da vida e, se bem gerenciada desde 
já, pode tornar-se, no futuro, mais um ativo na 
riqueza nacional, ao lado de outros recursos na-
turais que já posicionam o Brasil entre as gran-
des potências mundiais.

Trata-se de um planejamento necessário para 
viver, muito mais do que sobreviver, e continuar 
com abundância dessa riqueza.

*Glauco Montagna, Gerente de Vendas de Automação de Processos 
da Festo
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Água - um bem eterno?

Em 2020, aproximadamente 60% da população 
mundial será urbana. Trinta anos depois, em 2050, 
o Banco Mundial estima que essa proporção possa 
pular para 65% a 70% das 9 bilhões de pessoas que 
habitarão o planeta. Trata-se de uma concentra-
ção tal que começa a exigir maior e melhor pla-
nejamento de infraestrutura para o abastecimento 
de água, principalmente em megalópoles.

Isso é crucial, na avaliação de especialistas, 
já que não há nada que se possa fazer contra o 
imparável crescimento demográfico. Com ele, o 
consumo de água aumenta cada vez mais. A dú-
vida é como fazer projeções para atender seme-
lhante demanda, principalmente daqui a 20 ou 
25 anos. No último Século, a população mundial 
triplicou, mas o consumo de água sextuplicou.

Quais serão, então, as regiões mais ameaçadas 
pela tensão hídrica? Quais serão os possíveis 
impactos das mudanças do clima sobre a água? 
O World Economic Forum (WEF) acredita que, 
nesse período, a humanidade precisará pelo me-
nos de 40% a mais de água apenas para poder 
acompanhar o crescimento econômico. Afirma, 
ainda, que já em 2025 mais de um terço da po-
pulação mundial, ou 3 bilhões de pessoas, estará 
morando em regiões de escassez de água.

E mais: enquanto a agricultura usa cada vez 
mais água a cada ano para atender à demanda de 

alimentos, populações inteiras competem pela 
mesma água. Por isso, avaliam os especialistas, 
a solução pode estar na “governança” dela. Ou 
seja, em como gerir um recurso tão escasso da 
forma mais eficiente possível. 

Esse é o grande dilema. É esse o grande desafio, 
principalmente para megacidades como São Paulo, 
onde a companhia responsável pela gestão da água 
tratada precisa distribuí-la para quase 28 milhões 
de pessoas, duas vezes a população da Bélgica.

“A disponibilidade hídrica da região metropoli-
tana de São Paulo (39 municípios que circundam 
a capital) é reduzida”, reconhece Eric Carozzi, su-
perintendente de Desenvolvimento Operacional 
da Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp). De acordo com ele, hoje, 
todos os mananciais da região já estão sendo uti-
lizados, e a Sabesp chega a captar água originada 
a quase 100 km da capital, em Minas Gerais.

A situação é tão complexa que a companhia, 
que conta com 214 estações de tratamento de 
água, ampliou toda sua plataforma de soluções 
ambientais para que seus clientes possam fazer 
uso desse bem, que um dia tende a acabar da for-
ma mais racional possível. Para isso, implemen-
tou sistemas inteligentes que possam atender da 
melhor forma possível às necessidades de água 
tratada da região metropolitana de São Paulo.

Água potável,
presente e futuro de 
um recurso escasso
Texto: Vladimir Goitia
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Considerado um dos mais avançados siste-
mas para gestão de recursos hídricos em áreas 
urbanas, o projeto “Atualização do Novo Scoa 
(Sistema de Controle Operacional de Abasteci-
mento)” conta com tecnologia Siemens. Realiza-
do entre 2010 e 2012, ele nasceu da necessidade 
em garantir segurança, qualidade e eficiência no 
fornecimento de água tratada.

Com o sistema, a Sabesp pode gerenciar em suas 
centrais a adução da água tratada desde as uni-
dades produtoras até os reservatórios dos muni-
cípios da região metropolitana, supervisionando 
e controlando todo o abastecimento por meio de 
um Centro de Controle Operacional (CCO), que 
se comunica com as Unidades Remotas instala-
das em reservatórios e elevatórias.

Com o Novo Scoa, a Sabesp informa que ga-
nhou	 flexibilidade	 para	 ajustar	 seus	 planos	
diários de funcionamento de acordo com a 
demanda, além de garantir mais qualidade e 
se resguardar dos riscos de desabastecimento. 
Nesse sentido, é possível gerenciar o abaste-
cimento de acordo com a demanda de consu-
mo da água, permitindo maior ou menor es-
coamento, independentemente, inclusive, dos 
obstáculos geográficos que o relevo do Estado 
impõe ao abastecimento. 

Combate à perda

A Sabesp adotou, ainda, um mecanismo que os 
especialistas chamam de “smart water”. O siste-
ma permite, por exemplo, o controle automático 
dos níveis dos reservatórios, além do controle de 

vazão para equilíbrio e proteção do sistema de 
distribuição contra possíveis faltas de água. Os 
aplicativos propiciam, também, a visualização 
de toda a rede de distribuição da Sabesp em dis-
plays gráficos, bem como o envio de comandos 
de controle remotos, sem que haja a necessidade 
de deslocamento de equipes de operação. 

“A preocupação com a potencialização e com a 
otimização dos processos de tratamento, distri-
buição e controle de perdas de água não é ape-
nas importante, mas necessária”, lembra Ricardo 
Kenzo Motomatsu, diretor de Negócios para Ci-
dades da Siemens.

Diante da escassez cada vez maior de água po-
tável, Motomatsu avalia que hoje, mais do que 
nunca, urge saber, por exemplo, o que está acon-
tecendo com esse bem. Ou seja, saber o que en-
tra e o que sai da rede. Isso, na avaliação dele, 
exige combates rígidos, eficientes e inteligentes 
contra perdas físicas (vazamento e uso irracio-
nal, por exemplo) e não físicas (roubo).

A Sabesp informa que, entre as ferramentas 
para combater esse problema, estão os Distri-
tos de Medição e Controle (DMC), o gerencia-
mento de pressões por meio de VRPs (Válvulas 
Redutoras de Pressão), o controle do consumo 
noturno, a telemetria e a detecção de vazamen-
tos	não	visíveis	(que	não	afloram	na	superfície	
do terreno).

A companhia também já conta com outra sé-
rie de ações que estão em andamento. Uma de-
las	é	a	PPP	(Parceria	Público-Privada)	São	Lou-
renço, lançada no ano passado, com o objetivo 
de ampliar a capacidade de produção de água 
tratada para a região metropolitana de São Pau-

Ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgotos 
Barueri pelo Projeto Tietê.

Projeto Aquapolo - Água de reuso. ETE - Barueri: a maior da região 
metropolitana de São Paulo.



112  |  revista engenharia brasil alemanha  |  setembro 2013

lo em 4.700 litros por segundo, um aumento de 
7% do total. Atualmente, a Sabesp tem capaci-
dade instalada para produzir 72.800 litros de 
água por segundo.

     Reuso, uma saída

Mas tudo isso parece não ser su-
ficiente para o futuro, pelo menos 
na visão da própria Sabesp, cujas 
redes de distribuição de água alcan-
çam 67,6 mil quilômetros. Por isso, 

a companhia paulista avalia que, para melhorar 
o abastecimento diante desse quadro de escas-
sez hídrica, é preciso aumentar a capacidade 
de produção de água, investir em novas tecno-
logias que permitam o reuso da água e, claro, 
sensibilizar a população quanto à necessidade 
de reduzir o consumo, ou usá-la de forma mais 
racional e consciente.

Cada litro de água de reuso utilizada representa 
um litro de água potável a mais nos mananciais. 
Por isso, a companhia iniciou a operação de reu-
so de água no ano passado. Trata-se do Aquapo-
lo, o maior empreendimento do hemisfério sul e 
o quinto do mundo que fornece até 1.000 litros 
por segundo de água de reuso para o Polo Petro-

químico de Capuava, na região de Mauá (ABC), 
onde estão instaladas 14 indústrias.

Esse volume equivale ao consumo de água po-
tável de 300 mil moradores, ou uma cidade do 
porte de Guarujá, na Baixada Santista. O investi-
mento de R$ 364 milhões inclui uma estação de 
produção de água de reuso para fins industriais, 
uma adutora (grande tubulação) de 17 km e 3,6 
km de redes de distribuição. 

Universalização

Para o período 2013-2016, a Sabesp prevê in-
vestir aproximadamente R$ 9,9 bilhões para 
viabilizar suas ações na efetivação de ser reco-
nhecida como a empresa que universalizou os 
serviços públicos de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário em sua área de atuação, de 
forma sustentável, competitiva e com excelência 
no atendimento ao cliente até o final da década.

A meta da Sabesp é a universalização dos ser-
viços de saneamento nas 364 regiões atendidas 
até o final da década, tornando-se a primeira 
companhia brasileira a atingir esse patamar. Já 
são 193 municípios universalizados. Todas as 
cidades do interior paulista terão esse status até 
2014, segundo a Sabesp.

•		Pneus - De janeiro de 2011 a março de 2013 
foram retirados 17 mil pneus de dentro do 
Tietê. Quantidade suficiente para equipar 
4.250 veículos

•		Bitucas	- Duas bitucas produzem contamina-
ção semelhante a um litro de esgoto. Na Gran-
de São Paulo, são consumidos 77 milhões/dia 
de cigarros. Como é raro alguém dar destino 
correto à bituca, a maior parte vai para o Tietê

•		Fezes	de	animais	-	A quantidade de fezes pro-
duzidas por cachorros é de 330 gramas/dia. Os 

2,4 milhões de cachorros da cidade de São Pau-
lo com dono produzem 792 toneladas/dia de 
detritos. Isso não contabiliza animais sem dono

•		Lixo	- Sofás, almofadas, TVs, pias, micro-on-
das, lava-roupas, garrafas PET e embalagens 
de produtos domésticos são alguns dos objetos 
retirados da represa Guarapiranga. Esse mate-
rial é removido com a ajuda de barcos. Entre 
dezembro de 2011 e fevereiro de 2013, foram 
recolhidos 265 caminhões desse tipo de lixo

Impacto do lixo no rio
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Em meados de março deste ano, 
a presidente da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), Dilma Pena, 
prometeu que o Rio Tietê vai 
mesmo ficar limpo até 2025. Mas 
a despoluição do rio, que atraves-
sa praticamente todo o Estado de 
São Paulo, de leste a oeste, depen-
de de uma série de fatores, na ava-
liação de Marcelo Mele, gestor de 

planejamento do Projeto Tietê.
“Dentro da responsabilidade da Sabesp, está 

sendo executado, desde 1992, o Projeto Tietê, o 
maior programa de saneamento ambiental do 
Brasil de coleta e tratamento de esgotos nas cida-
des atendidas pela Sabesp na região metropolita-
na de São Paulo”, explica Mele. De acordo com o 
executivo, até o final da década, o trabalho será 
concluído em um período de menos de 30 anos.

“É importante lembrar que o Tâmisa, na Ingla-
terra, foi despoluído em 100 anos; e o Rio Sena, 
na França, precisou de 70 anos”, compara o gestor 
do programa. Na primeira e segunda fases, foram 
investidos US$ 1,6 bilhão. Em menos de 20 anos 
(1992-2008), implantadas a primeira e a segunda 
etapas, a Sabesp passou a tratar o esgoto de apro-
ximadamente 8,5 milhões de pessoas, o equiva-
lente	à	população	de	Londres.

Atualmente, na terceira etapa, estão sendo apli-
cados mais US$ 1,8 bilhão. O investimento per-
mitirá a coleta e o tratamento de esgoto na Ca-
pital e em mais 27 cidades da Grande São Paulo, 
ajudando a despoluir não só o Tietê, mas tam-
bém outros rios da região metropolitana, como 
o Pinheiros e o Tamanduateí.

No entanto, alerta Mele, “o sucesso na despo-
luição do Tietê não depende só da Sabesp, mas 
do conjunto de ações de diversos órgãos”. Para 
ele, urge cuidar da limpeza urbana, do lixo mal 
varrido ou jogado na rua. “As cidades em que 
a Sabesp não opera também precisam coletar e 

tratar seu esgoto. Todos têm responsabilidade, 
inclusive a população, que deve participar desse 
esforço deixando de jogar lixo nas ruas, o que 
representa parcela bastante significativa na po-
luição de rios e córregos”, diz.

Não é demais lembrar que o Tietê tem uma 
característica diferenciada. Ele nasce em Salesó-
polis e, quando chega à capital, ainda é um rio 
“magro”, de cabeceira, com pouca água. E é nessa 
região que ele recebe o impacto da poluição di-
fusa gerada por 20 milhões de pessoas. O Tâmisa 
e o Sena, por exemplo, são rios de foz, com mui-
ta	água	ao	cruzarem	Londres	e	Paris.

“Tudo isso torna o desafio de despoluir o Tie-
tê ainda maior. O processo de depuração é lento 
pelas características do rio e os moradores da 
metrópole ainda não conseguem notar os resul-
tados, mas os avanços já são sentidos nas cidades 
do interior, como 
Anhembi e Tietê, 
que tiveram sua vida 
aquática retomada 
com as atividades de 
pesca, turismo e la-
zer”, explica Mele.

O investimento pa- 
ra despoluir o Tietê, 
tanto em recursos 
como em tempo, é 
alto porque, na ava-
liação do gestor do 
projeto, os empreen-
dimentos são complexos, nos quais se utiliza tec-
nologia e equipamento de última geração, como 
os tatuzões, que escavam o solo por baixo, di-
minuindo o impacto no trânsito. “Não há como 
fazer a coleta do esgoto dos clientes e enviá-los 
para tratamento sem a instalação de redes e tu-
bulações de médio e grande porte, no subterrâ-
neo da cidade, além da necessidade de amplia-
ção das estações de tratamento, que precisam ser 
preparadas	para	receber	mais	efluentes”,	defende.

Tietê limpo? Só se todos ajudarem
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Presente em diversos 
países, a VDI é reco-
nhecida mundialmen-
te e conta, na Alema-
nha, com mais de 150 
mil associados físicos. 
Já no Brasil, em parce-
ria com a Câmara Bra-
sil-Alemanha, a asso-
ciação oferece cursos, 
seminários e palestras 

sobre temas técnicos e também voltados à for-
mação gerencial, assim como assuntos relaciona-
dos às mais novas tecnologias alemãs. Além de 
contribuir com o aperfeiçoamento profissional 
do engenheiro, traz também possibilidades de 
networking, um importante ingrediente no mun-
do corporativo atual. 

Assim, com o objetivo de injetar conheci-
mento e expertise por meio da formação e 
aperfeiçoamento do engenheiro no Brasil, a 
Associação oferece várias atividades, tais como 
eventos, cursos, simpósios internacionais, além 
de canais de comunicação.

Uma rede de parceiros: a janela para o mundo
O ponto forte da VDI é sua rede de parceiros, 

que possibilita e fortalece a realização de suas 
atividades. Por estar sempre em busca de am-
pliar ainda mais esta rede no País, a Associação 
iniciou, em 2012, a expansão de seus eventos e 
ações para o interior de São Paulo. A VDI tam-
bém está ativa em Santa Catarina e Rio de Janei-
ro e planeja chegar, também, a outros estados. 

De olhos bem abertos nas tendências.
A VDI, em 2013, apresenta novidades que têm 

como objetivo beneficiar os engenheiros e futu-
ros profissionais da área, de maneira a potencia-
lizar e incentivar o sucesso profissional:
•		Campanha	+ProPro	-	Mais	Produtividade	na	

Produção: A ideia é informá-los periodica-
mente sobre novas tendências e experiências 
positivas na produção (“Best Practice”). 

•		Emprego	E2 VDI: Trata-se de uma plataforma 
de empregos de engenheiros para engenhei-
ros. Esse serviço está disponibilizado no site 
da VDI-Brasil como interface entre profissio-
nais e estudantes de Engenharia e empresas.

•	 Acesso às mais novas tecnologias;
•	 Networking para engenheiros;
•		Possibilidade	 de	 intercâmbio	 e	 formação	 de	

redes de contatos com líderes da indústria,   
ciência, pesquisa e tecnologia;

•		Participação	gratuita	ou	com	desconto	em	to-
dos os nossos eventos;

•		Programas	de	palestras,	visitas	técnicas,	sim-
pósios internacionais e nacionais;

•		Capacitação	 e	 atualização	 de	 conhecimentos	
profissionais.

Quem pode se associar:
Engenheiros e estudantes de engenharia, assim 
como executivos em áreas de liderança.

Para mais informações sobre como se tornar um 
associado VDI-Brasil, acesse nosso site.  
www.vdibrasil.com.br 

em ação com foco no sucesso
A VDI-Brasil:

Conheça os benefícios em ser 
um ASSOCIADO VDI-Brasil

Institucional



Engenheiro, entre sem bater.
Aqui é sua casa!

www.vdibrasil.com.br

A VDI-Brasil (Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha) é um competente 
centro para esclarecimento de dúvidas tecnológicas e incentiva a transferência 

de tecnologia entre o Brasil e a Alemanha.



Dia da Engenharia Alemã
5ª edição

Tema: A Cidade do Futuro: Viver ou Sobreviver?

Patrocínio:

Realização:

Apoio Institucional:

Apoio:

13h30 Credenciamento 
14h00  Abertura Solene
 Christian Müller, Presidente da VDI-Brasil
14h15  Saudações
 Murilo Celso de Campos Pinheiro, Presidente  da  
 Federação Nacional dos Engenheiros (FNE)
 Thomas Schmall, Presidente da Câmara Brasil-
 Alemanha 
 Wilfried Grolig, Embaixador da República Federal  
 da Alemanha em Brasília
14h50  A cidade do futuro
 Paulo Stark, Presidente da Siemens do Brasil
15h20  Os desafios da construção civil
 Geraldo Villin Prado, Diretor Superintendente   
 da Odebrecht Properties
15h50  Coffee-break
16h00 Mesa redonda – O carro tem futuro na cidade?
 Moderação: Guilherme Mendonça, CEO  do    
 Setor de  Infraestrutura e Cidades Siemens Brasil

                Debatedores: 
 Besaliel Botelho,  Presidente da Robert  Bosch
 Miguel Garcia, CFO da Audi Brasil
 Philipp Schiemer, Presidente da Mercedes-Benz 
 Arturo Piñeiro, Presidente da BMW do Brasil
 Thomas Schmall, Presidente da Volkswagen do   
 Brasil
17h50      Encerramento
 Christian Müller, Presidente da VDI-Brasil
18h00  Coquetel de Encerramento

O Dia da Engenharia Alemã, que está em sua 5ª edição, tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã para o progresso 
econômico e tecnológico brasileiro, promover e divulgar a tecnologia e inovação brasileira, além de estimular a cooperação tecnológica 
entre Brasil e Alemanha.

PROGRAMAÇÃO

Data: 17 de outubro de 2013
Horário: das 13h30 às 19h00
Local: Club Transatlântico - R. José Guerra, 130 - SP
Informações: através do telefone (11) 5180-2316 ou           
e-mail: eventos@vdibrasil.com.br
Inscrições: www.vdibrasil.com.br 



www.wecreatechemistry.com

Nós 
transformamos 
a química 
que faz lares 
aconchegantes 
terem paixão 
por ventania.

Turbinas eólicas produzidas com soluções inovadoras da 
BASF são capazes de resistir a ventos de alta velocidade  
e condições climáticas severas. Nossos produtos auxiliam 
na fabricação e instalação de turbinas eólicas com maior 
eficiência e durabilidade, desde sua base até a ponta das 
hélices. Assim, contribuímos para o desenvolvimento  
da energia eólica como uma fonte energética que respeita  
o clima. Quando os ventos fortes significam energia limpa  
é porque, na BASF, nós transformamos a química.
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CONFIANÇA ENERGIZED BY

A LANXESS é líder mundial no desenvolvimento de aplicações leves e ultra leves 
para o mercado automotivo. Presente em 31 países, a empresa está sempre em 
constante crescimento: estamos investindo em uma nova fábrica para plásticos de 
engenharia premium no Brasil. Assim, o mercado brasileiro poderá contar com a 
mais avançada tecnologia na produção de compostos de Poliamida e PBT, com a 
máxima qualidade que só a LANXESS pode oferecer. 

A mais avançada tecnologia em compostos de Poliamida e PBT em breve 
produzidos no Brasil: Durethan® e Pocan®. Saiba mais em www.lanxess.com.br
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