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Apresentação
Em 1994, iniciou-se, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o Projeto Quapá – Quadro do Paisagismo no Brasil,
sob a supervisão do Professor Silvio Macedo, com o objetivo de documentar, analisar e divulgar a produção paisagística no Brasil, enfocando inicialmente os espaços públicos como praças e parques. Este grupo de trabalho
visitou órgãos públicos e realizou levantamentos de campo em 42 cidades
brasileiras.
A equipe do Projeto Quapá (da qual participei como pesquisador-bolsista,
de 1997 a 2000), nas visitas a campo, tem podido observar o cotidiano da
realização, gestão e manutenção de áreas públicas pelo país.
Chamou a atenção a grande dificuldade que o poder público encontra para
manter os espaços que implanta. Surgiram questionamentos acerca dos
materiais empregados, dos modos de execução e dos custos envolvidos
neste processo. Muitas soluções acarretam desperdícios das mais variadas
ordens. A oportunidade de desenvolver estes temas que tanto instigam
surgiu no Mestrado Profissional em Habitação do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, uma importante instituição de pesquisa sobre as técnicas e
práticas construtivas.
O tema da manutenção das áreas livres públicas é extenso e, surpreendentemente pouco explorado. Foram selecionados alguns estudos de caso e
alguns caminhos como forma de trilhá-lo. Houve dificuldades, em especial para a obtenção de dados, resultado da falta de sistematização das informações pelo poder público ou ainda por uma certa falta de transparência
que envolve o tema. Muitos entrevistados tenderam a fornecer respostas
mais “políticas”, nem sempre precisas.
Os levantamentos de campo, por outro lado, são a medida da realidade e
testemunham (ou não) os dados obtidos. A sociedade anseia pela aplicação justa e equilibrada das verbas públicas e pelo tratamento dos espaços
da vida urbana. O planejamento das ações de manutenção vai de encontro
a esta expectativa. Espera-se que este trabalho possa vir a ser utilizado
como referência tanto para o planejamento destas ações de manutenção
como na elaboração de novos projetos paisagísticos em áreas destinadas
ao lazer da população.

Resumo
O foco deste trabalho é a manutenção de praças na cidade de São Paulo. O
estudo da manutenção comumente trata de máquinas e de edifícios mas
raramente é associado a praças e outros espaços livres públicos não obstante
a importância deste trabalho. A manutenção dos espaços urbanos tem
estreita relação com os gastos de recursos públicos e com a qualidade de
vida da população.
São apresentadas questões relativas à manutenção de modo geral e à gestão das praças na periferia da cidade de São Paulo. Para a proposição de
um modelo que pudesse ser utilizado para o planejamento de manutenção
na cidade foram selecionados os brinquedos implantados no início de 2004
pelo programa Centros de Bairro em praças da cidade. São brinquedos de
estrutura metálica distintos dos tradicionais, atraentes e que também cumprem o papel de esculturas lúdicas. Os maiores combinam escorregadores,
escadas, pontes e passarelas e prestam-se ao uso simultâneo de dezenas
crianças.
Para avaliar os brinquedos e também para guiar o planejamento das ações
de manutenção, foram estudadas e sintetizadas normas técnicas para brinquedos de playground. A inspeção de campo proposta é realizada em um
conjunto oito praças, como modelo de inspeção a ser feita em um sistema
de manutenção. Esta inspeção é guiada por uma ficha onde são avaliados,
através de índices, o estado de degradação e a urgência da manutenção. A
urgência da manutenção é uma função do risco que o componente degradado oferece à segurança do usuário. Os dados destas fichas podem compor um banco de dados que fornecerá insumos para o planejamento da
manutenção daquele item em toda a cidade e para o projeto das novas
praças.
São também levantados os custos envolvidos nas atividades de manutenção dos brinquedos – tanto os custos para a correção da situação em que
se encontram em 2005, quanto os custos anuais de uma manutenção rotineira e preventiva ao longo da vida útil dos equipamentos. A diferença
entre estes valores é uma das provas de que a eficiência de um sistema de
manutenção depende mais de informação e de organização do que de
vultosos gastos.
Palavras-chave: manutenção, praças do município de São Paulo, brinquedos, playgrounds.

Abstract
The main focus of this study is maintenance of parks in the city of Sao
Paulo. Studies to do with maintenance generally deal with machinery and
buildings, seldom focusing on parks and other public spaces, however
important. The maintenance of urban spaces is closely related to the
expenditure of public resources and the population’s quality of life.
Questions regarding maintenance and park management on the outskirts
of Sao Paulo are presented. As a proposal of a model to be adopted as part
of the city’s maintenance planning, play equipments were selected and
installed by the Community Center Program throughout city parks in early
2004. These structures were metallic play equipments that are quite distinct
and far more appealing from standard ones, resembling ludic sculptures.
The larger play structures combine slides, ladders and bridges,
accommodating several children simultaneously.
In order to evaluate the play structures and also to guide the maintenance
action plan, technical specifications for playground structures were studied
and abridged. The proposed field inspection is conducted in a total of
eight parks, as a model for a maintenance system. The inspection is
conducted and compiled in a file, where deterioration and the urgency for
maintenance are tabled and evaluated. The latter is considered according
to the degree of risk to user safety. The compiled data will be part of a
database that will provide valuable input to maintenance planning and
design of new parks.
Maintenance costs are also compiled regarding the play structure
maintenance – the cost to improve the equipment presently, as well as the
annual cost for routine and preventive maintenance throughout the
equipment’s shelf life. The difference between those values is proof that
efficiency of a maintenance system relies more on information and
organization than on bulky expenses.
Keywords: maintenance, parks in the city of Sao Paulo, play equipments,
playgrounds.
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1. Introdução

Apesar de o tema praças públicas ser discutido por todo o país em inúmeros trabalhos, a abordagem da manutenção ou da conservação destes
espaços é escassa. O tema manutenção (ou conservação) existe isolado
do contexto das cidades, do ponto de vista das edificações ou das máquinas. Há trabalhos que tratam da conservação do patrimônio histórico e
da revitalização de áreas degradadas (ações que podem envolver o tratamento de áreas livres, como praças), mas o dia-a-dia da manutenção dos
espaços públicos é raramente discutido, a despeito de sua importância e
dos altos custos que obras nas cidades representam.
Não se encontram estudos a respeito dos custos de manutenção de praças
e de outros espaços livres públicos; da relação entre os projetos desenvolvidos e a manutenção que é demandada ou sobre o planejamento de
ações preventivas e sistemáticas de manutenção.
Além da falta de informações, observa-se a má administração das tarefas
de manutenção por parte da grande maioria das municipalidades, por
todo o país. A falta de cuidados do Poder Público com um espaço urbano
pode corroborar fortemente com o seu abandono por seus usuários. A
manutenção precária ou inexistente afugenta os freqüentadores usuais.
Na cidade de São Paulo, tem-se a impressão de que a tarefa de manutenção está relegada ao segundo plano dentro da estratégia de administração da cidade. Quando se pesquisa a forma como se organiza esse trabalho
pelas subprefeituras, isto se torna claro.
Nas áreas livres públicas, a manutenção deveria ir muito além do corte
da grama ou mato. Praças, por exemplo, são espaços livres estruturados
por caminhos construídos com materiais diferentes, que têm um sistema
de iluminação, mobiliário urbano variado e espécies vegetais de todos os
portes. Cada item requer uma atenção especial, com especificidades em
relação à manutenção e ao seu planejamento.
Outra constatação que se torna patente quando se observa o conjunto
das praças em São Paulo é que, na elaboração do projeto (seja ele desenvolvido por equipes especializadas ou não) e na implantação da obra, a
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qualidade, a durabilidade e a manutenção requeridas por cada componente, de modo geral, não são consideradas.
Uma vez que a manutenção não é prioridade para a administração municipal e que este quadro não sinaliza se reverter em um futuro próximo,
devem-se buscar opções de projeto e de execução que ofereçam maior
resistência como contraponto à falta de manutenção. Soluções que requeiram menos manutenção e que permitam um intervalo maior de tempo entre as ações de manutenção.
O usuário é obrigado a tolerar, por falta de alternativas, espaços cujo
desempenho atingiu níveis inferiores ao mínimo recomendável para o
uso saudável, higiênico ou seguro e se contentar com a perda. Tudo isso
se reflete na qualidade de vida das pessoas e implica em um custo social
que não é contabilizado.
Em pesquisa exploratória realizada em 1986 em 85 praças públicas do
município de São Paulo, coordenada pela arquiteta Eleonora Seligmann1,
constatou-se insatisfação por parte dos cerca de 2.250 entrevistados (usuários das praças e moradores do entorno) com a falta de equipamentos,
em parte das áreas pesquisadas, e com o alto índice de depredação e falta
de conservação, de modo generalizado. Nos anos transcorridos desde a
realização da referida pesquisa, o quadro da manutenção na cidade não
se alterou substancialmente. Houve, ao longo de diferentes administrações, uma variação da qualidade da manutenção com a alternância de
períodos de algumas ações e de períodos de completo abandono, mas

Foto: Arquivo Quapá/2002

nunca foi oferecida a manutenção de uma forma sistemática e contínua.

Figura 1. Praça em
Pirituba. O mato e o lixo
tomam conta da praça.

As praças e seus componentes merecem maior atenção quanto à eficiência e ao desempenho esperados (do projeto e da execução), quanto à
Publicada na série
Cadernos Brasileiros de
manutenção e às ações que evitam a necessidade de manutenção. O tema
Arquitetura/ Paisagismo II
é prioritário tanto do ponto de vista da qualidade de vida dos cidadãos
- volume 11, São Paulo:
editora Projeto, 1986
1
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quanto da economia dos recursos arrecadados pelo Estado. A falta de
reflexão sobre estas questões gera problemas de ordem econômica, social
e ambiental. Econômica, pelo mau emprego do dinheiro público, já que
os gastos com reposições ou reformas poderiam ser evitados; social, pela
crescente insatisfação do usuário frente à perda de desempenho esperado
do espaço público, e ambiental, pelo desperdício de material mal utilizado que deve ser descartado e reposto, antes do final do ciclo de vida
apropriado.
Os itens que compõem uma praça são diversos e cada qual tem sua
especificidade quanto ao uso e a manutenção requerida. O projeto de
cada um influencia sobremaneira os custos futuros de manutenção.
O investimento de tempo e de verbas na elaboração do produto (a praça
e os seus componentes) e no planejamento de sua gestão contribui para a
redução de custos ao longo do tempo e para a satisfação dos anseios dos
usuários. O que motivou a realização deste trabalho foi estudar a relação
entre projeto/ execução e esforços/ custos de manutenção, dada a importância do tema, no âmbito da administração municipal. Buscou-se, a
partir do estudo da bibliografia identificada, definir parâmetros de projeto e de gestão da manutenção e aplicá-los a um estudo de caso.
O envolvimento de metodologias de avaliação de projeto e controle
tecnológico no canteiro de obras traz naturalmente soluções mais duráveis. Estas metodologias podem ser associadas entre si e retroalimentadas
pela avaliação contínua do conjunto de praças e seus componentes.
Para possibilitar esta avaliação contínua, é fundamental adotar um sistema de banco de dados municipal (com informações relativas à manutenção). As informações colhidas podem ser compartilhadas e sempre
atualizadas, dando suporte a ações que beneficiam todas os agentes envolvidos nestes processos – desde o usuário final até os departamentos
responsáveis por compras de material, por mão-de-obra, programas políticos etc.
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1.1 Objetivos

Este trabalho procura abrir caminhos que apontem para a solução de
problemas encontrados no projeto, na execução e na gestão da manutenção de praças e dos elementos que as compõem.
Foram objetivos deste trabalho:
• Apresentar e discutir questões relativas à manutenção de praças e de
seus componentes, nas formas atualmente em prática na cidade de São
Paulo;
• Propor um modelo de análise e inspeção através de um estudo de caso
– os brinquedos de estrutura metálica implantados pelo programa Centros de Bairro, no município de São Paulo – que possa ser posteriormente
adaptado em um futuro plano de vistoria de todos os elementos e componentes de praças;
• Sugerir um plano de intervenção, no âmbito do estudo de caso, que
contemple a correção de aspectos construtivos e a elaboração de agenda
anual de atividades de manutenção;
• Subsidiar novas pesquisas sobre o tema.

1.2 Aspectos Metodológicos

1.2.1 Caracterização do problema

O autor do presente trabalho participou do Projeto Quapá – Quadro do
Paisagismo no Brasil, da FAUUSP, e teve sua atenção despertada para os
aspectos de manutenção das praças do programa Centros de Bairro, da
Prefeitura do Município de São Paulo. Percebeu então a carência de informações adequadas para orientar programas de manutenção de praças, o que ensejou o desenvolvimento desta dissertação.
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Para caracterizar o problema, o autor realizou inicialmente o levantamento exploratório (observação direta) de 49 praças implantadas pelo
programa denominado “Centros de Bairro”, levado a efeito pela administração municipal de São Paulo, entre 2001 e 2004, para conhecimento
prévio do conjunto das intervenções, verificando:
• a concepção e o projeto das praças;
• a execução das obras;
• a manutenção realizada; e
• as patologias manifestadas nos componentes das praças.
Estes levantamentos foram complementados por:
• Entrevistas com profissionais encarregados dos projetos, da execução e
da manutenção;
• Material bibliográfico disponível sobre o programa, com ênfase em
documentos internos da Emurb;
1.2.2 Definição do estudo de caso

Dada a grande quantidade de itens envolvidos na composição das praças, o estudo de todos eles, impossibilitaria o aprofundamento aqui pretendido. Procurou-se então escolher um item para estudo.
Em princípio seriam estudados os problemas relativos à manutenção dos
brinquedos e da vegetação mas, por se tratarem de assuntos díspares e,
pela necessidade de um tempo maior para pesquisa, decidiu-se estudar
apenas os brinquedos de estrutura metálica, presentes em todas as praças
do programa Centros de Bairro.
Foram estudados os brinquedos:
• Jacaré.
• Sapo;
• Hexagangorra;
• Mini-cidade;
• balanço.
Foram então selecionadas, dentre as 49 áreas visitadas, oito áreas para
estudo aprofundado, situadas em subprefeituras diferentes espalhadas
pela cidade. Buscou-se não concentrar a escolha em uma região e, assim,
ter um panorama da situação por toda a periferia da cidade. Foram escolhidas:
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• Praça Wilson Moreira da Costa, no Butantã (subprefeitura Butantã);
• Praça Bassano del Grappa, em São Mateus (subprefeitura São Mateus);
• Praça do Encontro, no Jabaquara (subprefeitura Jabaquara);
• Praça Antonio Castro Lopes, em Ermelino Matarazzo (subprefeitura
Ermelino Matarazzo);
• Praça da EMEF Remo, em Perus (subprefeitura Perus);
• Jardim Vista Alegre, na Brasilândia (subprefeitura Freguesia do Ó);
• Praça do Bambuzal (antigo Balneário), no Jardim Ângela (subprefeitura
M’boi Mirim); e
• Praça do Trabalhador, na Cidade Dutra (subprefeitura Socorro).
Figura 2. Mapa de localização das praças selecionadas para o estudo

1.2.3 Descrição dos brinquedos estudados

Com base nos desenhos e informações fornecidas pelos autores dos projetos aos executores e a partir das informações complementares colhidas
na inspeção em campo, foram caracterizados os brinquedos abrangendo:
• características formais;
• características funcionais;
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• características construtivas;
• custo de aquisição;
• manutenção requerida.
1.2.4 Busca de um referencial teórico

Paralelamente à definição do estudo de caso (brinquedo de estrutura aço),
buscaram-se referências teóricas para balizar a análise e o aperfeiçoamento dos mecanismos de manutenção. Estas referências abordam temas
relativos a:
• manutenção;
• brinquedos de playground;
• propriedades dos materiais utilizados nos brinquedos estudados (aço,
madeira, tintas).
Foi utilizado material bibliográfico e buscaram-se normas que abordam
os temas mencionados.
1.2.5 Definição de uma metodologia de análise

Após o estudo da bibliográfia, foram definidos os requisitos de análise e
o método que seria utilizado para obtenção das informações de campo.
Para a definição dos requisitos utilizaram-se normas brasileiras, americanas e britânicas disponíveis na biblioteca do IPT e dificilmente encontradas em outros acervos.
Após o estudo do material de referência teórica, definiu-se que seriam
realizadas inspeções de campo utilizando-se fichas de levantamento especialmente elaboradas para tal.
1.2.6 Elaboração de fichas de inspeção de campo

Com base nas informações e análises acumuladas nas etapas anteriores
deste estudo, foi elaborada uma ficha para cada brinquedo a inspecionar
em campo, baseadas nas características de cada um dos equipamentos.
A cada item descrito na planilha (ou ficha) é associada uma nota de
acordo com o estado de degradação e necessidade de reparo do componente do brinquedo. Este procedimento foi desenvolvido a partir dos
métodos apresentados por:
• Ministério da Construção do Japão (apud JOHN, 1995)
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• GOSSELIN E HENDRICKX (apud JOHN, 1995)
• DOE – Department of Evironment – da Inglaterra. (apud JOHN, 1995)
1.2.7 Realização das inspeções

Foram realizadas as inspeções detalhadas, nos brinquedos, nos oito locais escolhidos, utilizando-se as planilhas propostas. Uma inspeção piloto foi realizada, como teste, e foram efetuadas adaptações nas planilhas
iniciais.
As inspeções foram realizadas com o seguinte procedimento:
• identificação do local;
• verificação dos itens que compõem os brinquedos (discriminados na
ficha de inspeção de cada brinquedo);
• descrição dos serviços de manutenção que deveriam ser realizados; e
• registro fotográfico dos defeitos e irregularidades encontradas.
1.2.8 Análise dos brinquedos

A avaliação dos brinquedos apresentada consiste na análise cruzada entre:
• projetos;
• informações coletadas nas inspeções;
• custos para execução e para manutenção; e
• requisitos estabelecidos nas normas técnicas.
Buscou-se para esta tarefa o auxílio de profissionais especializados em
cada componente (como engenheiro, para as estruturas metálicas dos
brinquedos, especialista em proteção para estruturas de aço etc.);
Para a estimativa dos custos de manutenção dos brinquedos estudados,
foram levantadas:
• as áreas a serem consideradas para pintura;
• a quantidade de componentes consumíveis de cada equipamento;
• a quantidade de material e os serviços envolvidos em cada trabalho.
Como referência de valores foram utilizados:
• valores atualizados da Revista Construção & Mercado da Editora PINI;
• consulta a empresas que comercializam aço, tintas, correntes, cabos de
aço, madeiras etc.
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1.3 Organização dos capítulos

O trabalho está organizado em cinco capítulos. Este primeiro capítulo
introdutório apresentou a motivação e o propósito da dissertação, seus
principais tópicos e o cenário em que o trabalho está inserido.
O segundo capítulo é a base teórica referente ao tema manutenção. Questões sobre a vida útil, durabilidade, influência dos projetos na manutenção, custos de manutenção e princípios de um sistema de manutenção
são expostos sob a ótica de diferentes autores. Para fazer um contraponto
da teoria com a realidade, são também descritas práticas atuais da gestão
da manutenção em São Paulo.
O terceiro capítulo apresenta requisitos para o projeto de brinquedos de
playground e discute o conteúdo das normas. Foram utilizadas para este
trabalho as normas brasileiras, britânicas e americanas. As especificações
das normas são, posteriormente, adotadas na avaliação relativa ao estudo de caso (brinquedos de estrutura metálica).
O quarto capítulo é o da apresentação dos estudos de caso – os brinquedos do programa Centros de Bairro. Eles são descritos no que diz respeito
ao projeto, materiais componentes e principais características. Como em
um “Manual de Uso e Operação”, é apresentada uma ficha de levantamento, desenvolvida para a checagem dos brinquedos, em um sistema de
manutenção.
O capítulo cinco abre com a apresentação dos resultados colhidos em
campo, utilizando-se a ficha de levantamento proposta no capítulo quatro. Este levantamento deu suporte à avaliação dos brinquedos e às críticas ao projeto, à execução e à manutenção dos brinquedos. Os custos
envolvidos também foram levantados e avaliados.
Na conclusão, são retomados os objetivos do trabalho, sintetizadas nos
resultados obtidos e encaminham-se propostas novas para pesquisas sobre o assunto.
Os anexos trazem o relatório dos levantamentos realizados nas praças do
programa Centros de Bairro e as fichas de levantamentos detalhados dos
brinquedos preenchidas em campo.
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1.4 A praça moderna e os equipamentos de recreação

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) classifica praça como
um equipamento urbano. Segundo a NBR 9284, equipamentos urbanos
são todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à
prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade com implantação mediante autorização do poder público, em espaços públicos e
privados. São exemplos de equipamentos urbanos (citados na NBR 9284):
ginásio de esportes, clubes, escolas, praças, parques, auditórios, estacionamentos e outros.
Os serviços prestados pelas praças são fundamentais para a qualidade de
vida nas cidades, principalmente nas de grande porte. Desafogar o tecido
urbano e servir como espaço de sociabilização dos cidadãos estão entre
esses serviços. Para ROBBA & MACEDO (2002), o conceito atual de praça
é o de espaço livre público urbano destinado ao lazer e ao convívio da
população, acessível a todos e livre de veículos, normalmente associado,
nas cidades brasileiras, a espaços ajardinados.
As praças modernas são opções democráticas de lazer, que atendem a
pessoas de vários níveis de renda. Elas se comportam como espaços
multifuncionais, abrigando funções de circulação, de lazer contemplativo,
infantil, esportivo etc. Elas assumiram as funções que ora pertenceram
aos quintais, várzeas, ruas e aos chamados vazios urbanos, que abundavam no tempo em que a população da cidade era menor. Com o crescimento populacional, a cidade ficou mais apertada, mais construída e, nas
duas últimas décadas, as ruas foram ocupadas por carros em praticamente todos os bairros, ricos ou pobres. Ruas que eram palco de jogos e de
brincadeiras tornaram-se perigosas. O risco de ser atropelado ou de causar algum mínimo dano aos carros estacionados é um conflito que dificulta ou impede o uso destes espaços para o lazer. As praças, quando
tratadas para tal, passam a ser o jardim, o quintal, o campo de futebol e
os espaços de estar.
Uma série de elementos estruturam as praças: bancos, caminhos, canteiros, postes de iluminação, mesas, lixeiras, quadras esportivas, playgrounds,
palcos, esculturas, entre outros, que tornam o espaço atrativo. Há elementos que são estruturadores do espaço, ou seja, que formam a base
espacial da praça, tais como os caminhos, a vegetação e eventuais
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edificações. E há elementos que complementam esta estrutura, tornando
possíveis variadas atividades ou que apenas ornamentam a paisagem,
denominados mobiliário urbano ou equipamentos.
Grande parte das praças de bairros na cidade de São Paulo constituem-se
de áreas de grama ou, simplesmente, mato que possuem apenas elementos estruturadores (caminhos e árvores) e alguns bancos. Isto, por si só, é
um atrativo, proporcionado pelo contraste com os edifícios e com as
ruas. As árvores proporcionam sombra, refrescam, atraem pássaros e tornam o ambiente construído mais ameno e bucólico.
Na pesquisa realizada pela arquiteta Eleonora Seligmann, constatou-se
que a satisfação das pessoas com as praças devia-se principalmente à
existência “do espaço, da vegetação e do ar puro” (provavelmente palavras dos próprios entrevistados) que, mesmo sem a presença de equipamentos como quadras e playgrounds, possibilitam o descanso e as
brincadeiras de crianças.
Apesar de haver carência por áreas de lazer na cidade, é preciso atentar
para o fato de que nem sempre há, efetivamente, demanda em todos os
lugares para todo o tipo de equipamento de lazer. Por exemplo, em áreas
residenciais nobres, onde os lotes são grandes, as praças desempenham o
papel de jardins públicos, importantes para o ambiente e para o passeio,
onde equipamentos para usos coletivos podem ficar ociosos ou mesmo
serem mal recebidos pelos moradores do entorno. As demandas e as vo-

Fotos: Arquivo Quapá/1998

cações das áreas precisam sempre ser levadas em conta no ato do projeto.
3

4

Figura 3 e 4. Praça
Adolpho Bloch no Jardim Europa, São Paulo.
Excelente manutenção e
freqüência reduzida.

Segundo a NBR 9283/86, mobiliários urbanos são todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder
público, em espaços públicos e privados. São exemplos de mobiliários
urbanos: telefones públicos, caixas de correio, bancas de jornal, semáfo-
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ros, playgrounds, entre outros. Os playgrounds são enquadrados na categoria esporte e lazer juntamente com a TV coletiva, a churrasqueira, as
mesas e os bancos, as quadras de esporte, os parques de diversão e os
circos.
Entre os mobiliários urbanos presentes nas praças, destacam-se aqueles
que são implantados pelo poder público para o usufruto da população.
São elementos que devem satisfazer os desejos dos usuários para se justificarem como investimentos e que, quando isto ocorre, passam a qualificar positivamente o espaço. É o caso de bancos, quadras, telefones
públicos e brinquedos. A perda de desempenho destes elementos acarreta
insatisfação por parte do usuário e compromete a apropriação da praça
pela população.
ROBBA & MACEDO (2002) exaltam a importância do processo de manutenção dos espaços livres como sendo indispensável à sua preservação.
Bem-mantidos e bem-cuidados os espaços englobam as suas funções
(sociais, estéticas e ambientais), caracterizando-se como trechos atraentes do tecido urbano, espaços que congregam a vida na cidade. Cuidar
desses espaços é valorizar e respeitar o cidadão.
São Paulo possui 45.258.909 m² de áreas verdes, sendo 2.785 praças, 34
parques e 1.999 áreas ajardinadas, entre canteiros de avenidas, bicos de
quarteirão e outras áreas, segundo dados de 2002 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Deste universo, destacam-se as praças tratadas
pelo programa Centros de Bairro, criado em 2001, pelo enfoque diferenciado que deu aos equipamentos e ao plantio.

1.5 O programa Centros de Bairro

O programa Centros de Bairro foi concebido para resgatar áreas públicas
na periferia criando centros de convívio e lazer e alavancando a melhoria
da qualidade de vida da população do entorno. O texto de divulgação
define que: “O programa Centros de Bairro (Centralidades Urbanas nos
Bairros) tem como objetivo criar ambiências urbanas de vizinhança em
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áreas públicas (requalificação dos espaços), nas regiões carentes da cidade de São Paulo, quer seja de equipamentos de cultura, lazer e esporte,
quer seja como referência paisagística e ambiental, prioritariamente para
a comunidade moradora e freqüentadora dessas áreas (apropriação do
espaço pela população do entorno).” 2
Gerenciado pela Emurb – Empresa Municipal de Urbanização, que desenvolveu os projetos e fez a licitação e a coordenação das obras, o programa teve como gerente geral o arquiteto Sérgio Marin, que contou
também com a colaboração do agrônomo José Carlos Perdigão e de uma
equipe de cinco arquitetos e cinco agrônomos.
Duas linhas de ação para a melhoria da qualidade dos espaços públicos
foram estabelecidas: a implantação de equipamentos para o lazer e o
tratamento paisagístico. Visou-se à recuperação das qualidades ambientais
para a melhoria dos espaços urbanos, a despeito dos equipamentos e das
calçadas serem os itens que levam a população à apropriação dos espaços.
Assim, buscou-se aumentar as áreas de jardins em detrimento das áreas
piso entre outras soluções para questões de drenagem e de formação das
“ilhas de calor” – a elevação da temperatura nas cidades e a freqüência e
a intensidade das tempestades estariam diretamente ligadas à
impermeabilização do solo e à falta de vegetação. O aspecto positivo
dessa importância dada à vegetação foi o desenvolvimento de um projeto específico de plantio, o que corriqueiramente não é feito. Era inclusive
a vegetação que criava à distância a “imagem” mais forte do programa:
as áreas que receberam projetos podiam ser identificadas por conjuntos
de palmeiras plantadas já com grande porte.
Aos secretários da administração municipal foi solicitada a definição,
entre suas equipes, de funcionários responsáveis pelo diálogo e pelo atendimento à gerência do programa Centros de Bairro. Havia interlocutores
na CET – Companhia de Engenharia de Tráfego (responsável pelo sistema
viário); na Ilume (pela iluminação de vias públicas) etc. Esta integração
de diferentes secretarias, tão desejada quanto rara, tornou possíveis alte2

Todas as informações
contidas nesse texto
foram obtidas a partir de
entrevistas realizadas com
os responsáveis pelo
programa e em visitas de
campo.

rações como fechamento de vias, mudanças nas travessias de pedestres e
instalação de novos postes de luz.
Foi alocada a verba de R$ 36 milhões, reduzidos no decorrer do processo
para R$ 30 milhões. Considerando-se que a área total dos espaços que
receberam intervenções foi um milhão de m2, conclui-se que, ao final das
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obras, o programa custava em média R$ 30,00/ m2, inclusos os equipamentos – valor que pode ser considerado baixo se comparado a intervenções em praças em outras capitais brasileiras.

1.5.1 Distribuição pela cidade
Enquanto era montada a equipe para o trabalho, foi elaborado um caderno com as intenções do programa que foi encaminhado às subprefeituras.
Estas deveriam recomendar áreas para receberem as intervenções que
fossem pontos de confluência de pessoas, de grande visibilidade, não
necessariamente os centros dos bairros. Seriam espaços públicos – em
especial praças – na proximidade de escolas, de postos médicos, de mercados, em torno de terminais de ônibus, pontos de convergência de trânsito, preferencialmente degradados e com problemas ambientais. A Emurb,
a prefeita e os subprefeitos (na época administradores regionais) estabeleceram conjuntamente um total de 57 áreas para receberem intervenções pelo programa – uma média de 2 ou 3 por subprefeitura – das quais
49 foram implantadas.
A população não participou desta escolha ou da elaboração dos projetos,
pois, segundo os gerentes do programa, não havia entidades de moradores organizadas nessas localidades e, mesmo que existissem, levaria muito tempo discutir com estas. O tempo, imaginava-se, era fator decisivo
para o sucesso político do programa.
As ações do programa Centros de Bairro se distribuíram pela periferia da
cidade. As praças selecionadas receberam, além dos jardins, bancos e
mesas de jogos em concreto, brinquedos de ferro e de madeira, lixeiras,
quadras poliesportivas, quadras de areia, pistas de skate e, menos
freqüentemente, meias quadras de basquete, pista para bicicross, palcos e
relógios de sol.
Estas praças, em termos de abrangência, atendem a população do entorno próximo. Assim, apesar de estarem distribuídas pela periferia, não
beneficiam toda a população da periferia mas uma pequena porcentagem. Como no caso de São Paulo, uma pequena porcentagem representa
milhares de pessoas, há ainda grande mérito nesta ação. De modo geral,
as intervenções eram necessárias e beneficiaram áreas carentes3.
3

SAKATA, 2004.
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Além disso, os pontos positivos dos projetos podem servir como referência para intervenções conduzidas pelas próprias subprefeituras em outras
praças, normalmente feitas com preocupações imediatas, reproduzindo
modelos existentes e sem a participação de arquitetos.

Figura 5. Mapa de localização das 49 áreas que receberam intervenção do
programa Centros de Bairro elaborado a partir de mapa da Sempla /Deinfo.
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1.5.2 As áreas selecionadas e os usos propostos
O tipo de espaço público mais comum entre as áreas que receberam a
intervenção foram as pequenas praças de bairros residenciais (predominantemente de classe média baixa com alguma favela não muito distante) junto a uma rua comercial servida por ônibus e junto a escolas públicas.
Eram áreas que não possuíam senão calçadas, bancos e grama. Outro
tipo foi o de espaços na confluência de ruas comerciais congestionadas,
onde os projetos são necessários para disciplinar os fluxos, a sinalização,
o uso do espaço público por bancas diversas (de jornal, flores, jogo do
bicho, posto policial, etc) e vendedores ambulantes.
Algumas áreas, entretanto, não tinham o potencial para se tornarem áreas de lazer exatamente como estavam sendo propostas pelo programa e a
intervenção que não se mostrou adequada. Isto ocorreu porque os
subprefeitos não selecionaram as áreas segundo os critérios inicialmente
propostos mas segundo interesses seus, como atender à reivindicação de
uma vizinhança, ocupar uma área vazia com risco de ser invadida, resolver algum problema de drenagem.
Cada projeto variava um pouco conforme as dimensões da área, recebendo maior ou menor número de equipamentos, mas praticamente não variava em relação ao programa de atividades (recreação infantil, atividades
esportivas, estar e passagem) e sempre incluía os brinquedos infantis e os
jardins. Estes usos não se efetivaram em todas as áreas, mesmo com os
equipamentos, já que nem sempre havia demanda no local.
Durante as obras, se uma área precisasse de obra de drenagem ou contenção de taludes ou ainda do fechamento de alguma via, estas eram
executadas. Mas, se a área não tivesse vocação para o uso de lazer ou se
houvesse a certeza de que a subprefeitura não faria a devida manutenção, o projeto não se alteraria. Não deixariam de existir nem os jardins

Figura 6. Quadra
poliesportiva no final
da av. dos Metalúrgicos.
Figura 7. Pista de
bicicross na Praça do
Bambuzal (Antigo Balneário) no Jardim
Angela.

Fotos: Fábio Namiki/2003

nem os equipamentos de lazer.

6

7
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De acordo com Francine Sakata4, as áreas onde foram feitas as intervenções poderiam ser agrupadas segundo o entorno, em:
casos

Usos predominantes

Praça entre área residencial e via comercial

06

Lazer

Praça em área predominantemente residencial

10

Lazer

Praça em área predominantemente residencial junto a escolas

06

Lazer, passagem

Praça em centro de bairro (área de comércio e serviços)

15

Passagem, descanso

Praça junto à favela

03

Lazer

Espaços junto à via de trânsito rápido

05

---

Parque

01

Lazer

Tabela 1. Entorno e usos predominantes.

Figura 8. Calçada na
Avenida Armando
Arruda Pereira no
Jabaquara. Intervenção
característica do programa Centro de Bairros:
passeio afastado do leito
carroçável por vegetação,
lixeiras a cada 25m e
bancos com desenho sinuoso.
Figura 9. Pista de skate
nos arredores do Mercado de Guaianazes. Equipamento implantado na
maioria das localidades.
Foi contratado um arquiteto skatista para
consultoria garantindo a
adequação e sucesso de
ocupação.

Fotos: Fábio Namiki/2003

8
9
10
11

Figura 10. Palco com cobertura tênsil na praça
na av. Tancredo Neves.
Figura 11. Luminárias
adotadas pelo programa.
Elas são pintadas de
marrom para desaparecerem na paisagem.
Figura 12. Praça na Vila
Remo. Bancos e mesas
utilizados pelo programa
Centros de Bairro.

4

12

Idem

Fotos: Fábio Namiki/2003
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1.5.3 As obras
O coordenador do programa optou por não desenvolver os projetos executivos das praças, mas anteprojetos, que guiaram a licitação das obras e
a execução, acompanhada de perto por um dos projetistas que resolveu,
no canteiro, os ajustes do anteprojeto. Os desenhos só seriam feitos após
a conclusão de cada praça – um projeto-guia para a esperada manutenção. Nem os brinquedos receberam projetos executivos detalhados.
Os espaços foram agrupados em cinco ‘lotes’ (ou cinco licitações diferentes) para não dependerem nem de uma única construtora, nem de 50
construtoras diferentes. Na prática, três dos cinco lotes ficaram sob a
responsabilidade de uma mesma empresa. Houve problemas de falta de
continuidade em algumas obras principalmente porque nem sempre as
construtoras

coordenaram

adequadamente

as

empresas

que

subcontrataram.
A presença dos projetistas no canteiro de obras se revelou uma solução
interessante pois a inexistência de bases cadastrais, levantamentos topográficos e pesquisas sobre os fluxos e usos existentes nos locais,
inviabilizava o desenvolvimento do projeto executivo. Os profissionais
em obra também não significaram custos mais altos. Em obra, alguns
profissionais saíram-se melhor que outros ao resolver os fluxos existentes, o dimensionamento dos caminhos e os detalhes construtivos.
A manutenção, após 120 dias da entrega das obras, ficou a cargo das
subprefeituras. Todos os espaços apresentaram problemas de manutenção que se manifestavam tão logo as obras eram concluídas em todos os
elementos, em especial no que dizia respeito aos jardins. Muitos espaços
não chegaram sequer a ser oficialmente inaugurados.
A Emurb se empenhou, ainda naquela gestão administrativa, em formar
grupos de manutenção especiais nas subprefeituras, mas a falta de uma
estrutura pré-existente para manutenção, de verbas e, pode-se dizer, da
famosa “vontade política” frustrou a boa intenção dos gerentes. Os problemas de manutenção se acumularam e, pouco tempo depois de implantados os projetos, muito já havia sido destruído e perdido.
Após a entrega das obras, a apropriação por crianças, jovens e idosos foi
intensa na maioria dos espaços tratados. Nos bairros da periferia mais
carente, da Zona Sul em especial, o impacto foi muito grande. O grande
afluxo de público provou quão reprimida estava a demanda por áreas
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tratadas para o lazer e acabou por submeter os componentes da praça a
um desgaste ainda maior que o comum, tão intenso o uso.
Os brinquedos metálicos projetados exclusivamente para o programa –
um com o formato de um jacaré, outro de sapo, gangorra, balanço e uma
espécie de trepa-trepa – foram um grande sucesso, o grande atrativo das
praças para as crianças. Simultaneamente, estes brinquedos comportam
um grande número de crianças, o que os torna interessantes e completos.
Assim que eram entregues à população era comum ver muitos deles, em

Figura 13. Brinquedo
Jacaré na Praça Bassano
Del Grappa. Sucesso de
utilização demonstrando
demanda de espaços de
recreação infantil.

Foto: Fábio Namiki/2003

especial o jacaré, com dezenas de crianças – 20, 30 ou 40.

Figura 14. Bebedouro
quebrado na Praça Wilson Moreira da Costa.
Figura 15. lixo jogado
entre as pedras na praça
Gen. Milton Tavares de
Souza.

13

15
Fotos: Fábio Namiki/2004

14
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2. Manutenção:
definição e implicações
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2. Manutenção:
definição e implicações
A manutenção da qualidade do espaço nas praças da cidade que são
pontos de convívio para a população deve ser sempre discutida,
incrementada e mesmo priorizada. Caso se negligencie este trabalho, será
preciso arcar com gastos muito maiores em obras de reposição. Ou com a
perda definitiva de um equipamento, da qualidade do espaço. Ambas as
situações implicam em custos sociais referentes ao período em que o
espaço deixa de atender aos anseios e às necessidades da população.
O conceito de manutenção e de outros tópicos envolvidos com o tema
serão apresentados para dar suporte à discussão proposta. No universo
pesquisado pôde-se observar que o termo manutenção ocorre sempre associado a edificações e a máquinas, não sendo jamais discutido o espaço
construído aberto, ou espaço livre. Ainda assim, os conceitos oferecidos
podem ser aplicados aos espaços livres, eles se estendem a todos os ambientes construídos, sejam edifícios, praças, ruas ou calçadas. Em comum, todas estas obras desempenham funções para o benefício da
sociedade e devem ser administradas para continuar a desempenhar adequadamente estas funções.
De acordo com a norma brasileira NBR 5674/99, “Manutenção de Edifícios – Procedimentos”, manutenção é definida como:
Procedimento técnico administrativo (em benefício do proprietário e/ou
usuários), que tem por finalidade levar a efeito as medidas necessárias à
conservação de um imóvel e à permanência de suas instalações e equipamentos, de modo a mantê-lo em condições funcionais normais, tal como
as que resultam da sua construção, em observância ao que foi projetado,
e durante a sua vida útil.
Esta definição é coerente com as descrições feitas por Aurélio Buarque de
Holanda dos termos manutenção e conservação:

Manutenção. [Da loc. lat. manutenitione, ‘ação de segurar com a mão’.]
S. f. 1. Ato ou efeito de manter(-se). 2. As medidas necessárias para a
conservação ou a permanência de alguma coisa ou de uma situação:
manutenção da ordem. 3. V. mantença (2): Todos na família contribuem
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para a manutenção da casa. 4. Os cuidados técnicos indispensáveis ao
funcionamento regular e permanente de motores e máquinas: manutenção de elevadores.

Conservação. [Do lat. conservatione.] S. f. 1. Ato ou efeito de conservar(se). [Sin., brás.: conserva.] 2. Arquit. Conjunto de medidas de caráter
operacional – intervenções técnicas e científicas, periódicas ou permanentes – que visam a conter as deteriorações em seu início, e que em
geral se fazem necessárias com relação às partes da edificação que carecem de renovação periódica, por serem mais vulneráveis aos agentes deletérios.
1

O IPT adota como
definição de
material o produto natural
ou transformado que não
tem função nem uso prédeterminado
na
constituição de, por
exemplo, uma construção.
A definição de
componente é o produto
que integra determinado
elemento da edificação,
com forma definida e
destinado a cumprir
funções específicas.
Elemento é o produto que
corresponde a uma parte
complexa da edificação,
destinado a cumprir um
conjunto amplo de funções
e atender simultaneamente
a diversas exigências dos
usuários; geralmente
constituído por um
conjunto de componentes e
ou de materiais.
Equipamento é um
elemento
autônomo,
comprado de terceiros e
apenas instalados pela
empresa construtora, com
prazos de garantia
oferecidos diretamente
pelos
respectivos
fabricantes.
Neste trabalho, o termo
equipamento é utilizado,
muitas vezes, como
sinônimo de mobiliário
urbano.

Ambas as definições trazem a visão mais difundida do termo manutenção, mesmo no meio técnico. Neste trabalho, adotaremos o termo manutenção ampliado, mais voltado ao usuário que à peça a ser mantida, o
que induz a processos de manutenção mais ‘inteligentes’. Para tal, alia-se
manutenção à noção de desempenho, que é dado em função das necessidades dos usuários.
É importante entender que manutenção não deve ser o congelamento de
um estado inicial de uma peça (máquina, edificação ou espaço livre).
Deve-se considerar sempre se a peça está ou não desempenhando de
forma satisfatória uma função, se permite ou não o seu uso. As necessidades funcionais podem se alterar com o decorrer do tempo tornando
necessárias modificações ou substituições de componentes (partes, equipamentos ou aparência) para o atendimento da nova solicitação.
BONIN (1988) observa que a norma NBR 5674/99 aponta uma visão tradicional do processo produtivo da edificação, que coloca o edifício
construído como finalidade última, relegando as necessidades dos usuários da edificação ao segundo plano. Apesar da norma ter sido revisada
em 1999, a visão sobre manutenção que ela contém continua inalterada.
A manutenção pode implicar em pretensões maiores que as previstas na
norma. Um ambiente construído é um sistema do qual fazem parte equipamentos, elementos, componentes e materiais1. A ação de manutenção
pode ser focada no desempenho esperado pelo sistema como um todo e,
assim, se tornar uma atividade mais complexa, mais necessária.
O desempenho esperado de cada equipamento, elemento, componente e
material deve ser especificado e continuamente revisto, nesta seqüência.
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A manutenção deve consistir na busca por manter o desempenho em um
nível satisfatório para o usuário de forma atenta para as mudanças de
necessidades de uso.
As mudanças podem ter origem social como, por exemplo, mudanças de
comportamento ou a própria alteração no tipo de usuário (novo públicoalvo). Podem também ocorrer mudanças de ordem técnica, decorrentes
de avanços tecnológicos. A cada dia são criados e disponibilizados no
mercado, novos produtos que criam novas necessidades como, por exemplo, lâmpadas que consomem menos energia, de vida mais longa e com
preços menores. A substituição das luminárias de um determinado espaço que funcionem com estas novas lâmpadas pode ser vantajosa.
A mudança nas necessidades dos usuários também são fruto de transformações culturais que ampliam ou fazem surgir novas exigências por parte dos usuários. Até a primeira metade do século XX, praças e parques
tinham como principal função o passeio contemplativo, por entre jardins
organizados à moda francesa ou inglesa. A intensificação da urbanização e a cultura de massas transformaram as formas de uso destes espaços
acrescentando novas funções a serem neles desempenhadas como, por
exemplo, um extenso rol de atividades esportivas.
As necessidades não podem ser previstas mas é possível apontar tendências com base em transformações em curso. É com base nestas previsões
que se planeja o incremento da infraestrutura da cidade.
Manutenção conforme definição de GOSSELIN & HENDRICKX (1987 apud
JOHN, 1989), são os serviços executados para manter em funcionamento
a edificação e seus componentes. Relacionando com o conceito de desempenho, JOHN (1989) afirmou que manutenção são as atividades realizadas na edificação e seus componentes durante a sua vida útil, de
forma que mantenham seus desempenhos iniciais, ou seja, continuem a
cumprir as funções a eles destinados. De uma maneira mais abrangente
pode-se dizer que a manutenção além de manter o desempenho inicial da
edificação, deve ser capaz de adequá-la a novas solicitações dos usuários
(modernização).
Tipos de Manutenção

Uma vez realizados os projetos e concluída a execução do produto/obra
(a fase de produção), este passa a ser utilizado e, assim, a cumprir o seu
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papel social. Caberá aos usuários julgar as qualidades do produto durante toda sua vida útil, o que é feito cotidianamente, no exercício do uso.
Nem sempre os indivíduos têm plena condição, discernimento ou repertório suficiente para expressar o seu grau de satisfação em relação ao
produto/obra mas elas têm sempre algo a comunicar em relação a seu
interesses de uso. No caso dos brinquedos, as crianças demonstram sua
satisfação à medida que usam ou abandonam o brinquedo. De certa forma, o mesmo pode acontecer com as praças. Observando e consultando o
usuário, é possível descobrir se ele está sendo atendido e qual o seu grau
de satisfação.
Se o produto/obra não estiver atendendo ao usuário, os responsáveis
pela manutenção devem tomar providências para tal.
Além disto, existem desgastes que tornam necessária a manutenção. Todas as construções estão sujeitas à degradação provocada pelo ambiente.
As construções – sejam edifícios, pontes ou praças – são constituídas por
diversos materiais e componentes que, em contato com o meio ambiente,
sofrem degradação e tornam necessários reparos e outras intervenções
que garantam níveis de desempenho satisfatórios. Limpeza, substituição,
retificação, renovação etc. são ações relacionadas à manutenção que têm
como objetivo garantir a adequação do objeto construído à necessidade
do usuário, perpetuar sua boa aparência e mesmo o seu valor.
As tarefas de manutenção segundo BS 3811/84 (SEELEY, 1987) podem
ser subdivididas em planejadas e não-planejadas.
A manutenção não-planejada é baseada na realização de correções para
recuperar o desempenho perdido por causas não previstas pelo sistema
de manutenção. A manutenção planejada envolve ações de intervenção
previamente planejadas através de inspeções, de controle dos serviços,
de determinação da durabilidade esperada.
Na manutenção planejada as ações podem ser preventivas ou corretivas.
As ações preventivas são realizadas a fim de assegurar o desempenho
esperado, de forma a evitar que surja um defeito. Podem ser tarefas rotineiras (como limpeza, lubrificação ou a troca de um item cuja vida útil
chegou ao final) ou podem ser tarefas condicionadas à detecção de uma
possível falha através de inspeções rotineiras de pessoas especializadas
(como a inspeção na qual se verificou que um cabo de aço poderá se
romper).
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Dentro de uma manutenção planejada, as inspeções regulares detectam
previamente as falhas que podem ser corrigidas. Geralmente, neste tipo
de processo, apenas tornam-se necessárias ações corretivas quando as
falhas não são detectadas ou quando há acidentes que não puderam ser
previstos.

Figura 16. Gráfico Tipos de manutenção (Desenvolvido a partir de Seeley,
BS 3811, 1987)

Durante a fase de produção (planejamento, projeto e execução), algumas
decisões podem gerar problemas que acarretarão em despesas com medidas corretivas futuras ou até comprometerão a vida útil do objeto
construído. A forma como se mantém e se usa um espaço construído
determinarão por quanto tempo ele irá existir.
Outra consideração que deve ser feita é a de que quanto mais tempo
durar uma estrutura, menor o impacto proporcionado ao meio ambiente.
Conforme ressaltado no trabalho de John, Sato, Agopyan e Sjöström (2001),
aumentando-se a durabilidade reduz-se a quantidade de resíduos de construção e demolição.
Evitar a ocorrência de um problema durante a fase de projeto é postura
que tem custo relativamente baixo se comparado ao custo da correção do
mesmo problema na fase de execução. Se o problema for transferido ao
usuário, seu custo será ainda maior.
SITTER (1986), discutindo o problema de ocorrência de corrosão em armaduras de concreto, criou a “regra dos cinco”. Afirmou que cada dólar
gasto durante as fases de projeto e execução para evitar a corrosão economiza 5 dólares na fase de manutenção, 25 quando a corrosão já pode
ser observada em alguns pontos da estrutura e 125 dólares quando a
corrosão tiver se generalizado.
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2.1 Conceitos relacionados

2.1.1 Desempenho
O conceito de desempenho foi criado para avaliar os componentes e materiais com base nas múltiplas funções que um produto ou sistema deve
cumprir de modo a satisfazer as necessidades dos usuários. A primeira
tarefa a cumprir ao longo do processo de projeto de um produto é estabelecer quais são as funções que um componente ou material deve exercer
e quais os níveis mínimos de desempenho dessas funções.
As exigências dos usuários na construção civil, segundo o Conseil Internacional du Bâtiment por la Recherche, l´Étude et la Documentation –
CIB, (citadas por JOHN, 1988) são:
Exigências do usuário (CIB, 1983)
Segurança estrutural
Segurança mecânica a cargas estáticas e dinâmicas, individual ou combinadamente, impactos, acidentes, efeitos de fadiga...
Segurança ao fogo
Riscos de erupção e difusão do fogo.
Efeitos fisiológicos como controle de fumaça e ventilação;
Sistema de alarmes (detectores, sirenes);
Tempo de evacuação (rotas de escape);
Tempo de resistência ao fogo.
Segurança em uso
Segurança a agentes agressivos como por exemplo, proteção contra explosões,
queimadores, fontes cortantes, mecanismos móveis, riscos de choques elétricos, radioatividade, contato e inalação com substâncias agressivas (infecciosas);
Segurança durante movimentação e circulação (irregularidades de pisos, desobstrução de
passagens, guarda corpos...)
Segurança a intrusos (humanos ou animais).
Estanqueidade
A água proveniente da chuva, solo, potável ou não, etc.; a gases, inclusive ao ar; a poeira.
Conforto higrotérmico
Controle da temperatura do ar, radiação térmica, velocidade e umidade relativa do ar (limitações na sua variação tanto no tempo como no espaço);
Controle da condensação.
Pureza do ar
Ventilação;
Controle de odores.
Conforto acústico
Controle do ruído, contínuo ou intermitente;
Inteligibilidade do som;
Tempo de reverberação
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Conforto visual
Controle e previsão da luz natural;
Insolação;
Nível de iluminação, controle do ofuscamento, contraste;
Possibilidade de escurecimento;
Aspectos do espaço e acabamento, como cor, textura, regularidade, verticalidade,
horizontalidade,...
Contraste visual, interno e externo em relação à vizinhança (ligações e barreiras para privacidade, ausência de distorção ótica.
Conforto tátil
Propriedades das superfícies como rugosidade, aderência, temperatura de contato, flexibilidade;
Inexistência de descargas de eletricidade estática.
Conforto antropodinâmico
Limitação de acelerações e vibrações;
Conforto de pedestres em áreas sujeitas a ventanias;
Aspectos de projeto relacionados com a força e destreza humana, como inclinação de rampas, manobras de operação de portas, janelas, equipamentos, etc.
Higiene
Instalação para cuidados corporais;
Suprimento de água, limpeza e evacuação de resíduos.
Adaptação ao uso
Número, tamanho, geometria e interrelação;
Previsão de serviços e equipamentos;
Mobiliário, flexibilidade.
Durabilidade
Conservação do desempenho por tempo adequado.
Economia
Custo global (custo inicial + custos de manutenção + custos de operação) adequado.

Estas exigências têm caráter funcional. Elas variam de acordo com o
grupo ao qual pertence o usuário. O conforto antropométrico para crianças de 2 a 5 anos é diferente das de 5 a 12 e, ainda mais, em relação aos
adultos. As exigências de segurança também não são as mesmas.
Há também necessidades subjetivas, influenciadas por fatores sociais,
culturais e ambientais. Em muitas praias do Nordeste do Brasil, por exemplo, por questões culturais, há cadeiras, mesas e guarda-sóis mantidos
pelos bares. No Sudeste, não é permitido este tipo de ocupação da faixa
de areia porque a apropriação deste espaço pelas pessoas é diferente, as
praias são menos ‘festivas’ e mais preciosas. Exigências estéticas são
definidas por componentes sócio-culturais e variam ao longo dos anos.
As necessidades dos grupos sociais que se pretende atender devem ser
levadas em conta na avaliação dos requisitos de desempenho. Neste trabalho, requisitos funcionais e sócio-culturais servirão para a análise dos
componentes e dos sistemas e para a definição das tarefas de manutenção.
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2.1.2 Vida Útil
Um dos conceitos primordiais para o entendimento da importância da
manutenção é o de vida útil. Vida útil é o período de tempo durante o
qual o produto pode ser utilizado sob condições satisfatórias de segurança, saúde e higiene2.
É praticamente impossível estabelecer com precisão esse período. Recorrendo-se ao conhecimento disponível sobre os agentes agressivos, os
diferentes processos degenerativos e as características físicas e químicas
dos materiais constituintes de um produto, pode-se apenas estabelecer
estimativas tecnicamente fundamentadas da vida útil de projeto. A vida
útil subdivide-se em: vida útil de projeto e vida útil residual.
Vida útil de projeto é o período estimado (pelo projetista ou pelo fabricante) do tempo que um determinado produto/obra atende a critérios de
desempenho estabelecidos. Para alguns materiais, a previsão da vida útil
é possibilitada pela análise de propriedades e caracterização do material.
O nível de desempenho esperado e a vida útil de projeto devem ser informados ao usuário (ou ao mantenedor) através de um manual de uso,
operação e manutenção daquele produto/obra. Deve ser cumprido o programa de manutenção nele especificado (além das manutenções corretivas eventualmente necessárias). A vida útil de projeto é contada a partir
da data de fabricação do produto ou da data de conclusão da obra.
Vida útil residual é o período de tempo, após a vida útil de projeto, em
que o produto apresenta decréscimo continuado do desempenho em função do uso e/ou do envelhecimento natural. Nesta fase, na qual ainda são
mantidas condições satisfatórias de segurança, saúde e higiene, para que
sejam retomados níveis adequados de desempenho, há necessidade de
manutenções e reformas mais dispendiosas.
Há ainda uma sobrevida, na qual passa a existir a possibilidade de que os
níveis de segurança sejam perigosamente afetados.
Vida total é o período de tempo que compreende a vida útil de projeto, a
vida útil residual e sobrevida. No gráfico a seguir está representado o
Definição do projeto de desempenho ao longo do tempo de um produto, indicando-se também a
Norma Técnica número vida útil de projeto, vida útil residual, sobrevida e vida total.
02:136.01.001 de julho de
2004, Desempenho de
Edifícios Habitacionais de
até cinco pavimentos –
Parte 1: Requisitos gerais.
2
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Figura 17. Gráfico. Desempenho ao longo do tempo de um elemento, instalação ou sistema construtivo

Fonte: Redesenhado sobre Projeto de Norma Técnica número 02:136.01.001
de julho de 2004, Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos – Parte 1: Requisitos gerais, p.10.

A vida útil de um material ou componente é definida pela interação entre
o uso, a agressividade do meio e a facilidade de troca ou manutenção do
produto por parte do usuário. A vida útil é a quantificação da durabilidade desses materiais ou componentes.
As construções em geral têm extenso ciclo de vida, quando comparados
a outros bens. Em sua concepção, assim como no planejamento de sua
execução, devem ser buscadas alternativas que otimizem os recursos
empregados ao longo de seu ciclo de vida. Na fase de projeto, deveriam
ser considerados não apenas os custos iniciais do processo (os custos de
execução), mas também os custos futuros gerados pela operação e manutenção.
A determinação da vida útil do produto/obra é particularmente importante para a previsão de custos futuros de manutenção, reposição e mesmo para a valoração do bem ou patrimônio para eventual compra ou
venda.
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A obsolescência pode ocorrer de três formas distintas: obsolescência física, funcional ou financeira.
A obsolescência física provém da deterioração dos materiais, componentes e/ou elementos do edifício. Para evitá-la ou retardá-la são necessárias
operações de manutenção adequadas. A obsolescência funcional é atingida quando o edifício não se presta mais para o desenvolvimento de
qualquer atividade de forma economicamente eficiente. O retardamento
da obsolescência funcional exige a adaptação do edifício a novos usos. A
obsolescência financeira ocorre quando é mais econômico demolir o edifício ou descartar o produto e construir outro em seu lugar (SILVA, M. A.
C.,1989)
A previsão da vida útil é bastante difícil. Em geral, é possível fazê-la
apenas em termos quase qualitativos. De acordo com a norma britânica
BS 7543/92 (HACHICH, 1999), a vida útil pode ser prevista:
· assumindo hipóteses da utilização e faixas relativamente abrangentes
de idades (por exemplo: um produto deverá durar de 10 a 20 anos, quando não for instalado em contato com o solo);
· restringindo o uso conjunto com materiais cuja incompatibilidade física
ou química possam acelerar a degradação (por exemplo: certo componente não deve ser utilizado em contato com a água);
· discriminando a base utilizada na previsão: se ensaios acelerados (em
quais equipamentos, quais os agentes agressivos, etc.) ou se resultados
da experiência de uso (como, onde e por quanto tempo). Em ambos os
casos deve-se discriminar os detalhes que possam ser relevantes para a
análise de uma situação de uso específica;
· esclarecendo quais as condições tomadas como durabilidade limite: se
foi uma estimativa de quando o item necessita de reposição ou de quando o risco de falha atinge um nível inaceitável.
Assim sendo, fica claro que a mais importante tarefa na seleção de um
produto em relação à vida útil (ou à durabilidade) não é determinar valores absolutos, mas classificar as taxas de degradação de acordo com as
especificidades do meio ambiente e da manutenção.
No caso de praças, é impossível determinar a vida útil de projeto. As
praças são, de fato, construções sociais, apropriadas ao longo da história,
transformadas continuamente pelo uso. Entretanto, caso ocorra da sociedade não mais se apropriar do espaço de uma praça por conta do projeto
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ter se tornado obsoleto, pode-se falar no final da vida útil daquele projeto, ou ciclo de vida. O conceito de vida útil será de fato valioso para os
equipamentos ou mobiliários urbanos.

2.1.3 Durabilidade
A definição de durabilidade adotada no presente trabalho é aquela
estabelecida na norma britânica BS 7543 (1992), durabilidade é a capacidade de um produto e suas partes desempenharem as suas funções durante um período de tempo e sob a ação de diversos agentes.
Todo material em contato com o meio ambiente sofre transformações.
Estas transformações ocasionam uma perda progressiva de desempenho
diante das necessidades dos usuários. Este é um processo de degradação,
que vai limitar a durabilidade (vida útil total) do material.
São fatores de degradação: os agentes atmosféricos (chuva, radiação,
temperatura, gases poluentes, constituintes do ar, vento); os agentes biológicos (roedores, fungos, insetos e bactérias); as cargas atuantes nas
peças; o fenômeno de incompatibilidade química ou física entre os diversos materiais e o desgaste devido ao uso.
A durabilidade não é uma qualidade intrínseca de um material. Ela está
relacionada com a fase de produção do componente. Mudanças nos detalhes de projeto que proporcionem maior proteção ao componente contra
os fatores de degradação podem aumentar a sua vida útil sem alterar
significativamente o consumo de material e os custos de produção. A
durabilidade depende mais de conhecimento do que de recursos.
Considerando-se uma estrutura de aço em um brinquedo de playground
de um ambiente urbano, o mecanismo de degradação mais comum é a
corrosão. Sabe-se que, sem a presença de água, não há corrosão. Cuidados para evitar o acúmulo de água sobre a estrutura e para facilitar o seu
escoamento proporcionam aumento na durabilidade e podem não representar alterações no custo ou na quantidade de material envolvida.
A corrosão do brinquedo é um exemplo de patologia do aço. Degradações não previstas ou mais aceleradas que as previstas, que geram a
necessidade de manutenção, são chamadas patologias. Bolhas e destacamento de pinturas são patologias do sistema de revestimento que podem
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ter origem na má preparação da superfície de aplicação (execução) ou na
má formulação da tinta (controle da qualidade dos materiais).
As manifestações patológicas originam-se, via de regra, na fase de projeto. Falhas de projeto, bem como de execução, agravam a ocorrência das
patologias. A especificação de materiais inadequados e soluções não avaliadas, para reduzir os custos de produção ou simplesmente por serem
novidades do mercado, aumenta o risco de ocorrência das patologias.
Materiais e soluções que não tenham sido devidamente testados podem
não condizer com a solicitação de uso no decorrer do tempo.
Inúmeros trabalhos estão sendo realizados a respeito da determinação da
durabilidade dos materiais. Enquanto o resultado desses trabalhos não é
disseminado, é importante atentar para fatores conhecidos e, a partir
deles, elaborar o projeto visando à durabilidade ou ao aumento da vida
útil, projetos “conscientes”. A responsabilidade pela durabilidade dos
materiais recai, em grande parte, sobre o projetista.
Um sistema de manutenção que inclua inspeções periódicas pode contribuir para o estudo da durabilidade à medida que a avaliação dos produtos em uso pode fornecer dados sobre a durabilidade dos materiais.
A durabilidade é aumentada uma vez que ações preventivas são programadas. Como ferramenta para a o aumento da durabilidade pode ser
utilizada uma metodologia para a detecção do risco de falha. Quanto
menor o risco, maior a confiabilidade de que aquela falha não ocorrerá.
Quanto menor o risco de uma falha ocorrer, maior tende a ser a durabilidade.
Neste trabalho, características importantes dos materiais mais utilizados
na construção de brinquedos de playgrounds serão resumidamente apresentadas no capítulo 3 para exemplificar o rol de informações que os
projetistas de brinquedos devem dominar a fim de evitar falhas, de tomar
medidas para diminuir a manutenção, de prever a manutenção que será
necessária e de facilitar a reposição de componentes ou a realização de
reparos.

2.1.4 Ferramenta para a detecção de falhas
Uma metodologia que pode ajudar na previsão de durabilidade de componentes e equipamentos é a Metodologia de Análise do Tipo e Efeito de
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Falha, também chamada de Fmea (do inglês Failure Mode and Effect
Analysis). Conhecida pelos engenheiros de produção e desconhecida dos
arquitetos, é uma ferramenta que busca detectar falhas antes que seja
produzida uma peça e/ou produto, o que aumenta sua confiabilidade.
Esta dimensão da qualidade, a confiabilidade, tem se tornado cada vez
mais importante para os consumidores pois, a falha de um produto, mesmo que prontamente reparada pelo serviço de assistência técnica e totalmente coberta por termos de garantia, causa a insatisfação do consumidor
ao privá-lo do uso do produto durante o tempo do reparo. Além disso, há
produtos nos quais determinados tipos de falhas podem causar a morte
dos usuários, como automóveis, aviões e equipamentos hospitalares.
Apesar de ter sido desenvolvida com enfoque no projeto de produtos e
processos, a metodologia Fmea, por sua grande utilidade, passou a ser
aplicada de diversas maneiras, inclusive em processos administrativos.
Tipos de Fmea

Esta metodologia pode ser aplicada tanto no desenvolvimento do projeto
do produto como do processo. As etapas e a maneira de realização da
análise são as mesmas, ambas diferenciando-se somente quanto ao objetivo. Assim, as análises de Fmea são classificadas em:
• Fmea de produto (ou de projeto): são consideradas as falhas que poderão ocorrer com o produto dentro das especificações do projeto. O
objetivo desta análise é evitar falhas no produto ou no processo de
produção do projeto.
• Fmea de processo: são consideradas as falhas no planejamento e
execução do processo, ou seja, o objetivo desta análise é evitar falhas
na fabricação, tendo como base as não-conformidades do produto com
as especificações do projeto.
Para aplicar-se a análise Fmea em um determinado produto/processo,
forma-se um grupo de trabalho que irá definir a função ou característica
daquele produto/processo; irá relacionar todos os tipos de falhas que
possam ocorrer, descrever, para cada tipo de falha suas possíveis causas
e efeitos; relacionar as medidas de detecção e prevenção de falhas que
estão sendo ou já foram tomadas; e, para cada causa de falha, atribuir
índices para avaliar os riscos e, por meio destes riscos, discutir medidas
de melhoria.
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O grande valor da Fmea é o fato de ser realizada em grupo, com vários
agentes envolvidos no processo. A Análise de Falhas em Potencial é feita
com a discussão e o preenchimento de um formulário Fmea pelo grupo
de trabalho.
Na fase de Avaliação dos Riscos, este grupo define índices de severidade
(S), ocorrência (O) e detecção (D) para cada causa de falha, de acordo com
critérios previamente definidos (sendo ideal que cada empresa tenha os
seus próprios critérios, adaptados a sua realidade específica). Depois são
calculados coeficientes de prioridade de risco (R) e, mais uma vez, é o
grupo que avalia os riscos.
Tabela 2. Exemplo de Tabela Fmea
Peça + Função Modo de Falha Efeito S Cl Causa

Controles Atuais
Prevenção

S= Índice de Severidade
CI= Característica Chave

O

Detecção

NPR
D

R

Ações
Recomendadas
Resp./ Data

Tomadas
Resp./ Data

Novos índices
S

O

D

R

Fonte: VTB Consultoria e Treinamento. FMEA – Análise do modo e efeito de falha potencial de projeto/ processo. São Paulo, 2005 (Apostila de curso).

O= Índice de ocorrência
D= Índice de Detecção

Na fase de Melhoria, o grupo lista todas as ações que podem ser realiza-

R= Índice de Risco

das para diminuir os riscos. Estas medidas podem ser:
• medidas de prevenção total ao tipo de falha;
• medidas de prevenção total de uma causa de falha;
• medidas que dificultam a ocorrência de falhas;
• medidas que limitem o efeito do tipo de falha;
• medidas que aumentam a probabilidade de detecção do tipo ou da
causa de falha.
Estas medidas são analisadas quanto a sua viabilidade, sendo então definidas as que serão implantadas.
O formulário Fmea é um documento “vivo”, ou seja, uma vez realizada,
deve ser revisada sempre que ocorrerem alterações neste produto/processo específico. Além disso, mesmo que não haja alterações deve-se regularmente revisar a análise confrontando as falhas potenciais imaginadas
pelo grupo com as que realmente vem ocorrendo no dia-a-dia do processo e uso do produto, de forma a permitir a incorporação de falhas não
previstas, bem como a reavaliação, com base em dados objetivos, das
falhas já previstas pelo grupo.
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A metodologia Fmea, sendo uma forma sistemática de se catalogar informações sobre as falhas dos produtos/processos, amplia o conhecimento
dos problemas e gera ações de melhoria devidamente monitoradas. Isto
leva à diminuição de custos por meio da prevenção de ocorrência de
falhas.
Seria interessante o desenvolvimento de Fmea do projeto de praças e de
seus componentes e de execução, com os arquitetos que estão desenvolvendo o projeto como coordenadores e os construtores, serralheiros, compradores, etc no grupo. O processo de manutenção de praças públicas
também se beneficiaria com uma Fmea, que é uma metodologia disponível para controle da qualidade de caráter preventivo.

2.2 Custos

Os custos envolvidos na manutenção são todos os custos diretos
(despendidos na atividade) e indiretos (despendidos no sistema e os prejuízos produzidos por distúrbios no funcionamento dos edifícios) para
manter o desempenho mínimo de um produto/obra. Custos de limpeza,
reposição, reparos e reforma/ modernização assim os custos administrativos serão aqui adotados como os custos de manutenção.
Os custos de manutenção são apresentados como uma porcentagem do
custo de reposição do edifício, ou seja, uma porcentagem do custo total
da construção do mesmo, em valores atuais. Em toda bibliografia consultada, este índice sempre referiu-se à construção de edificações e não há
dados para obras em espaços livres, mas a mesma metodologia pode ser
utilizada. Apresentando os custos em forma de porcentagem pode-se trabalhar com valores constantes, independente de índices inflacionários.
De uma maneira geral, estima-se que os custos de manutenção anuais
médios estejam entre 1 e 2% do custo de reposição dos edifícios (JOHN,
1989). Não há uma base de dados satisfatória para o cálculo aproximado
deste valor para as praças em geral. Entretanto, conhece-se os valores
para a obra de implantação da praça Wilson Moreira da Costa, no Butantã,
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no âmbito do programa Centros de Bairro e pode-se fazer o cálculo da
taxa de manutenção vigente para esta praça especificamente.
O custo da reforma total da praça em 2001 foi de R$ 387.550,00 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta reais). O custo da manutenção que é feita pode ser calculado da seguinte forma: a subprefeitura
do Butantã contrata equipes de manutenção para realizar 80.000 m2 por
mês de corte e poda da vegetação e remoção do material gerado por R$
30.000,00, ou seja, R$ 0,375 / m2. Se for considerado que a praça Wilson
Moreira da Costa tem 7.000 m2, cada serviço desta equipe na praça custa
R$ 2.625,00. Essas visitas acontecem três vezes ao ano, o que totaliza R$
7.875,00 ao ano. Embutem-se os custos de administração da própria prefeitura de 20% (20% é a taxas adotada no mercado para a administração
de obras por construtoras, o BDI. Para uma estimativa melhor dos gastos
administrativos do órgão público seria necessário ter informação sobre
os funcionários envolvidos, salários etc) e chega-se a R$ 9.430,00. A
estimativa de custo de manutenção baseada nos contratos realizados em
2004 pela prefeitura é, portanto, de R$ 9.430,00 por ano o que corresponde
a 2,45% do custo de reposição da praça.
A manutenção oferecida pela prefeitura considera apenas o corte de grama e a poda de árvores. A manutenção em pavimentos e equipamentos
(bancos, playground, quadras e pista de skate) não é contemplada e não
faz parte da previsão orçamentária da subprefeitura.
O resultado fica perto da faixa dos 2%, porém vários serviços não são
realizados. Esta política de manutenção não preventiva ocasiona elevação dos custos de manutenção, pois os problemas com os mobiliários
urbanos e seus componentes se agravarão e poderão comprometê-los,
tornando necessária a sua remoção e (incerta) reposição.
Os fatores que influenciam os custos de manutenção são via de regra os
mesmos que influenciam a durabilidade de um material ou componente:
solicitações do ambiente de uso; projeto e controle da qualidade do processo de produção; controle da qualidade dos serviços de manutenção e
a política de manutenção adotada. Assim, quanto mais agressivo o ambiente maiores devem ser os cuidados e a periodicidade da manutenção.
Problemas relativos a projeto e execução também aumentam os custos
de manutenção.
Acredita-se que os custos para a manutenção de uma estrutura nos dois
primeiros anos têm sido mais altos em função da necessidade de corrigir
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os problemas de projeto e de execução (JOHN, 1989). Outro dado de
projeto que pode elevar os custos de manutenção, além da necessidade
de reparos, é que entre duas soluções com desempenho parecido, uma
pode requerer manutenção mais cara que uma outra. A comparação de
preços pela metodologia de custo global ajudaria os projetistas a optarem
por soluções mais econômicas.
A adoção de um controle da qualidade, tanto na fase de produção quanto
nas tarefas realizadas durante a vida útil, diminuem os gastos com manutenção relativos à má execução ou à utilização de materiais que estão
aquém daqueles especificados em projeto.
A política de manutenção adotada também influencia nos custos. Uma
manutenção planejada, ao garantir o nível de desempenho do componente, evita que sua degradação seja acelerada e que os gastos com reparos sejam superiores aos da manutenção das qualidades do componente.
Entretanto, se a estrutura de manutenção for exagerada ou se a freqüência das ações de manutenção ultrapassar o necessário (por exemplo, por
ter sido estimado um tempo de vida útil de uma peça menor do que o
real), aumentam-se os custos da manutenção. É preciso chegar à dosagem correta o que, para o caso de praças, esta tarefa não é fácil, pois
faltam nos atuais sistemas muitos dados para estabelecer esta medida.
Ao contar com um banco de dados, um sistema de manutenção poderá
ser avaliado e acertado com base em suas próprias necessidades.

2.2.1 Análise do custo global
A metodologia de custo global é uma técnica que proporciona, através
do cálculo e análise dos custos futuros que serão incorridos pelo edifício,
a análise das alternativas de projeto e planejamento. Pode-se, assim, estabelecer critérios sobre as soluções economicamente mais vantajosas. A
forma como essas alternativas serão analisadas por projetistas, executores e usuários são diferenciadas em função do cenário econômico e dos
interesses de cada um. (SILVA, M.A.C. 1989).
A análise de custo global pode ser aplicada a duas ou mais alternativas
que atendem igualmente à necessidade. É preciso conhecer, além da vida
útil de projeto para o produto ou construção como um todo, o custo
inicial e os custos futuros. Os custos futuros são todos os custos que
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incidem sobre o componente durante toda a vida útil de projeto; são os
custos de operação, da manutenção, da substituição e da eventual demolição/ remoção. O custo global é a somatória dos custos iniciais e dos
custos futuros.
É possível então comparar os resultados entre as duas alternativas possíveis avaliando-se o benefício proporcionado financeiramente por ambas.
Um exemplo: os componentes A e B desempenham a mesma função de
maneira satisfatória, porém o componente A custa $ 1.000,00 e requer
manutenção a cada 2 anos com custo estimado em $ 500,00 enquanto o
componente B custa $ 2.000,00 e requer manutenção a cada 5 anos com
um custo estimado também em $ 500,00. Todos os outros custos incorridos são iguais para A e B. Eles serão utilizados em uma construção com
vida útil de projeto de 60 anos.
Se existe a possibilidade de aplicação de capital é interessante a avaliação do custo presente. A metodologia de custo presente consiste na aplicação de taxas de desconto (juros) para trazer os valores dos gastos futuros
para valores atuais. Por exemplo, se adotarmos uma taxa de juros de 6%
ao ano (poupança) teríamos que investir $ 373,62 para termos o valor de
$ 500,00 daqui a 5 anos (500/ (1,06)5) ou $ 48,61 para termos o mesmo
valor para daqui a 40 anos (500/ (1,06)40).
Tabela 3. Comparação de custo global entre componente A e componente B.
Custos
Custo inicial
Custo de manutenção após 60 anos
Custo total sem desconto
Se aplicadas taxas de juros (desconto) trazendo
os custos de manutenção para valores presentes
(taxa de 6% ao ano).
Custo global presente

Componente A
$ 1.000,00
$ 15.000,00
$ 16.000,00
$ 3.922,44*---------------------------------$ 4.922,44

Componente B
$ 2.000,00
$ 6.000,00
$ 8.000,00
$ 1.433,43** -------------------------------$ 3.433,43

* custo presente em A = 500 / (1,06)2 + 500 / (1,06)4 + ... + 500 / (1,06)60
**custo presente em B = 500 / (1,06)5 + 500 / (1,06)10 + ... + 500 / (1,06)60

Avaliando-se os resultados obtidos, chegamos à conclusão que o componente B tem um custo inicial duas vezes superior ao do componente A
mas, durante a vida útil, avaliando o custo global de A e B, verifica-se
que A custará o dobro que B e que, mesmo com a aplicação das taxas de
desconto, o componente B é mais vantajoso do ponto de vista da manutenção. Acresce-se a este fato, o de que a freqüência de manutenção
requerida por B é menor, o que proporciona menos transtorno aos usuários.
Alguns fatores não são tão simples como no exemplo apresentado. A
avaliação de investimentos e do mercado financeiro pode variar de acor-
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do com as políticas econômicas vigentes; e a obtenção de dados significativos a respeito dos custos futuros (pela falta de banco de dados) pode
ser tarefa muito difícil.
Embora haja estas dificuldades, a metodologia de custo global pode justificar soluções inicialmente de custo mais elevado uma vez que explica
as relações entre custo e desempenho técnico ao considerar custos de
operação e manutenção. Os custos de manutenção ultrapassam os valores dos custos iniciais de um produto em uma construção, que tem vida
útil elevada.
Como ressaltou John (1988), a metodologia de custos presentes não se
aplica aos órgãos governamentais que, a priori, não visam lucros. Para
órgãos públicos o custo global pode ser calculado sem o uso de taxa de
desconto, pela simples somatória dos custos iniciais e de uso.
Para os casos das prefeituras brasileiras, que por razões culturais não
investem em manutenção, passar a considerar a manutenção nos gastos
iniciais de novas construções seria uma forma de diminuir os custos e as
atividades a ela relacionados. Soluções baratas mas com alto custo de
manutenção passariam a ser evitadas em nome de um desempenho
satisfatório.

2.3 A Manutenção nas diferentes etapas do processo

A fase de produção (que compreende planejamento, projeto e execução)
origina a maior parte dos defeitos e, conseqüentemente, da necessidade
de manutenção. Agindo nestas etapas é possível detectar e evitar os defeitos ou, ao menos, diminuir sua ocorrência.
Fase de produção

Planejamento

Projeto

Fase de uso

Execução

Produção de componentes

Uso
Manutenção

Figura 18. Fases do ciclo de vida de uma construção (JOHN, 1989)
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A intervenção no processo construtivo está ligada a sistemas do controle
da qualidade (que também incidem sobre as outras etapas). Conforme já
foi citado, quanto mais cedo for corrigido o defeito, menores serão os
custos e as dificuldades dos reparos. Decisões que são tomadas na fase de
concepção podem ter reflexos decisivos na manutenção durante a vida
útil.
SEELEY (1987) observou que existem os serviços de manutenção previsíveis, os não-previsíveis e os evitáveis. Os serviços de manutenção previsíveis são aqueles inevitáveis e que, se negligenciados, levam ao
comprometimento da durabilidade e, por conseqüência, da vida útil. Nãoprevisíveis são os reparos por conta de vandalismo, agentes climáticos
extremos, acidentes, ou seja, falhas não previstas.
Evitáveis são todos os trabalhos realizados para retificar problemas causados por concepção incorreta, má execução, falha de componentes ou
uso indevido. Estas atividades representam um sobrecusto que pode ser
eliminado se os profissionais responsáveis pela concepção do produto e
pela introdução de controle de qualidade nessas etapas tiverem informações para tal.
O projeto tem papel decisivo nos custos e atividades de manutenção pois
determina o que será construído. Algumas perguntas devem ser sempre
feitas pelos projetistas, para cada elemento da construção, para minorar
problemas de manutenção: Como é possível realizar a limpeza? Como vai
deteriorar? Quais as conseqüências? Como pode ser reparado ou substituído? Como podem evoluir as necessidades dos usuários? O usuário pode
arcar com a manutenção da solução proposta?
SILVA R.R. (1988) explica as falhas em projeto como decorrência do desconhecimento do problema por parte dos projetistas, por inexperiência
ou por negligência. A falta de informações para a elaboração do programa de necessidades conduz à tomada de decisões errôneas sobre desempenhos esperados, dimensionamento de espaços e de equipamentos,
esforços a que as peças estarão submetidas etc.
A elaboração do programa de atividades pode ser trabalhada com
metodologia bem definida, de cunho científico, que dê condições de
equacionar as necessidades de forma mais eficaz e, assim, minimizar
custos relativos à má definição do problema. Aprender com o próprio
erro pode acarretar em graves prejuízos.
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Negligenciar o projeto executivo, não detalhar e não revisar são formas
de gerar problemas. O detalhamento é um trabalho longo e dispendioso.
Envolve pessoas especializadas e experientes, pesquisa por parte do projetista e tempo, o que geralmente os contratantes não disponibilizam.
A adoção de soluções tipificadas, que possam ser reutilizadas uma vez
comprovada sua eficiência em outros projetos, é uma forma de driblar a
falta de tempo e recursos para pesquisa. Em projetos que contém detalhes-tipo, podem ser levantadas as causas de problemas nestes detalhes e
fazer-se a correção e a documentação que servirão de referência para
novos projetos.
A descrição das técnicas a serem empregadas na execução da obra, por
escrito, orienta a execução e a fiscalização e é, portanto, valioso instrumento para a prevenção de erros de execução. À medida que os elementos da construção ficam mais complexos, que surgem novos materiais e
que as necessidades dos usuários se tornam mais dinâmicas, a descrição
da “receita” torna-se cada vez mais importante.
Além da descrição das técnicas para a execução, o projeto deve incluir a
confecção de um documento para orientação dos responsáveis pela manutenção. O Manual de Operação, Uso e Manutenção é um documento
onde estão definidos os trabalhos de manutenção rotineira e periódica
com objetivo de garantir a vida útil de projeto (NBR 14037/98 – Manual
de operação, uso e manutenção das edificações – conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação).
Segundo a norma, um manual deve estar escrito em linguagem coloquial
e deve conter, em linhas gerais, pelo menos: recomendações para uso/
operação; documentação sobre riscos; planos de inspeção e manutenção;
lista de documentos importantes (projetos, memoriais etc); e espaço destinado a registrar as mudanças realizadas durante o uso.
Em relação aos materiais, incluindo os componentes, deve ser previsto
um sistema da controle de qualidade que deve agir em fases distintas: na
seleção dos materiais, na compra, no recebimento e na aplicação. Para
cada material devem ser observadas as normas existentes e as propriedades necessárias para a aplicação (por exemplo, a madeira deve estar seca).
Além disso, profissionais qualificados devem executar os serviços. Na
execução, a manutenção preventiva consiste no controle da qualidade da
mão-de-obra e dos processos envolvidos.
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Assim, um sistema da qualidade deve ter como base3:
• conhecimento de procedimentos técnicos e normas relativos aos serviços executados e comunicação dos mesmos a todos os participantes
do processo;
• treinamento e aperfeiçoamento técnico de seu pessoal;
• todos os processos e serviços envolvidos devem ter interlocutores
para que as ações sejam sempre compatibilizadas;
• acompanhamento tecnológico das etapas de trabalho e,
• comprometimento com a qualidade.
Na fase de uso, a adoção de medidas preventivas e o cumprimento das
tarefas de manutenção estipuladas refletirão na qualidade do ambiente
como um todo e no prolongamento de sua vida útil. Devem ser observadas as especificações do manual de uso, operação e manutenção e atendêlas. Se houver usos diferentes dos especificados, o manual deve ser
readequado.
O contato entre os técnicos intervenientes na manutenção e no projeto
normalmente é pequeno de forma que este fluxo de informações não seja
natural e precise ser intermediado através, por exemplo, deste manual.

2.4 Sistema de manutenção

O sistema de manutenção é uma estrutura capaz de responder às questões relativas à manutenção e controla os trabalhos necessários para
manter a capacidade dos espaços construídos em atender as necessidades
dos usuários, de maneira a obter o menor custo global.
3

A NBR 5674/99 (Manutenção de Edificações – Procedimentos) orienta a

Anotações de aula.
organização de um sistema de manutenção e ressalta que a manutenção
Disciplina Sistemas da
Qualidade no Projeto e
não deve ser realizada de modo improvisado e casual. Deve ser um serviConstrução de Edifícios,
ço técnico, cuja responsabilidade exige capacitação técnica apurada.
Prof. Ercio Thomaz, do
curso Mestrado
Profissional em Habitação
do IPT.
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Gerenciar um sistema de manutenção é uma atividade complexa não
apenas pela responsabilidade de coordenar um grande número de atividades distintas, mas também pela necessidade de conciliar interesses de
grupos de indivíduos diversos. O sistema de manutenção deve ser desenvolvido considerando-se o planejamento das ações em curto e longo prazos, interesses privados e públicos, políticos e técnicos e mesmo
divergências dos interesses da população.
A implementação de um sistema de manutenção permite em médio e
longo prazos diminuir os custos de manutenção, o desconforto e os riscos para os usuários, prever os custos futuros e melhorar a qualidade dos
ambientes.
Segundo a norma, um sistema de manutenção deve incluir:
• cadastro que descreva os espaços a serem mantidos;
• avaliação constante das condições de cada espaço;
• planejamento das atividades de manutenção;
• treinamento dos profissionais;
• controle dos serviços executados;
• definição e divulgação das normas e procedimentos de manutenção.
Sistema de informação

O sistema de informações é formado pelo cadastro de todas as áreas
contendo:
• identificação (endereço, descrição do entorno, data da construção,
responsável pela manutenção,etc.);
• dados técnicos (áreas envolvidas, como por exemplo área de plantio,
área de piso, área total, etc., sistema construtivo, desempenho esperado, normas relacionadas etc);
• todas as plantas relativas ao local (arquitetônica, instalações, detalhes construtivos, estruturais, etc.);
• custos iniciais (desde o projeto até ao final da execução), de manutenção e de investimentos posteriores); e
• histórico de todas as atividades de manutenção realizada nesse
logradouro e seus custos. Essa é a base de um sistema de manutenção e
deve ser atualizado constantemente.
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É necessário avaliar constantemente os locais e seus elementos e deve se
proceder de forma sistêmica. As inspeções podem ser divididas de acordo
com seu grau de aprofundamento. A norma brasileira recomenda inspeções rotineiras, trimestrais e anuais. As rotineiras são inspeções visuais,
sem aprofundamento, que podem ser realizadas por uma pessoa treinada.
As mensais ou trimestrais devem seguir um determinado procedimento e
devem ser registradas. Seu relatório faz parte do sistema de informações.
A anual ou bianual deve ser mais aprofundada, com verificação mais
técnica, realizada por um órgão especializado e reconhecido; O entorno
da objeto ou construção deve ser verificado para possíveis atualização do
cadastro. Cabe ao sistema de planejamento do sistema de manutenção
determinar a periodicidade das inspeções para cada caso baseada na necessidade e na disponibilidade de dados e de recursos.
Existem várias metodologias para essas avaliações e no trabalho de JOHN
(1988) foram apresentados três métodos: Planilha DOE, Método do Índice
de Degradação e Método de Estimação Rápida. A Planilha DOE é uma
planilha de inspeção proposta pelo DOE – Department of Evironment da
Inglaterra. Na planilha, cada componente do edifício é avaliado individualmente. O componente recebe nota S, de satisfatório, caso se encontre
em condições satisfatórias ou que necessite de pequeno reparo, que pode
ser rolado até o próximo ciclo de manutenção. Caso seja necessário reparo, ele é suscintamente descrito e tem seu custo estimado.
O Método do Índice de Degradação, empregado pelo Ministério de Construção do Japão, está baseado na atribuição de nota (índice de degradação – ID), para o estado de degradação de cada parte que compõe o
edifício, conforme a escolha indicada na Tabela 4.
Tabela 4. Escala de Degradação (Fonte: JOHN, 1988)
ID

Descrição

10-9

Não degradado, ou pouco degradado.

9-7----------

Partes degradadas podem ser observadas sem problemas para o desempenho
(menores reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e reparos parciais são necessários.

5-3----------

Muitas partes degradadas e a discriminação do desempenho é significativa. A
vida útil pode ser prolongada se reparos forem realizados.

3-1

Reposição é necessária

A planilha de inspeção apresenta uma divisão padrão do edifício em
partes (pintura externa, por exemplo) e para cada parte é atribuída uma
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nota. Os dados assim produzidos podem ser tratados por computadores,
facilitando o tratamento de grandes conjuntos de edifícios.
Os IDs correlacionados com a idade permitem a estimação da vida útil de
cada componente-tipo além de previsões de custos. Bonin e John especulam a hipótese de utilizar estes dados para a estimação dos custos de
manutenção, via correlação com dados históricos.
Apresentado por Gosselin e Hendrickx da Bélgica, o Método de Estimação Rápida é bastante similar ao ID. A escala de degradação é reduzida e
a ela é anexada uma escala de urgência. Esta metodologia apresenta as
mesmas possibilidades do método ID, sendo, porém, mais sofisticada:
inclui uma escala de urgência, para auxiliar no planejamento das atividades.
Tabela 5. Escala de conservação do MER (Fonte: JOHN, 1988)
Código

Estado de Conservação

4

Bom estado, sem trabalhos necessários

3

Degradação demanda uma intervenção “ligeira” (limpeza-proteção)

2

Degradação demanda uma intervenção “mediana” (reparação).

1

Degradação demanda uma intervenção “pesada” (reposição parcial ou total).

Tabela 6. Escala de urgência dos serviços do MER (Fonte: JOHN, 1988)
Código

Grau de urgência dos trabalhos a realizar

A

urgência técnica e de segurança – MUITO URGENTE

B

urgência técnica – URGENTE

C

uso normal – Normal

Entre duas inspeções periódicas muitos problemas podem ocorrer. O sistema de manutenção deve prever um permanente canal aberto às reclamações apresentadas pelos usuários, cujas informações devem receber
tratamento padronizado e planilha específica.
Sistema de planejamento

O planejamento de manutenção visa manter o desempenho do conjunto
de espaços que estão sob sua gestão com o mínimo de custos e transtornos para os usuários. São também objetivos deste planejamento determinar o nível de investimentos na atividade, evitar grandes flutuações
nas despesas e dimensionar a equipe necessária para gerir o sistema.
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Em um sistema de planejamento deve-se:
• estipular as tarefas de manutenção e seu calendário;
• fazer previsões de gastos;
• avaliar as alternativas;
• orçar os serviços especiais; e
• solicitar os recursos.
O bom planejamento nem realiza tarefas desnecessárias, aumentando o
custo do sistema, nem deixa o desempenho cair trabalhando continuamente na correção de problemas. As atividades de curto prazo envolvem:
• previsão de custos;
• definição da ordem de execução das múltiplas atividades necessárias;
• definição de formas e prazos de contratação das diversas atividades.
O planejamento é realizado a partir do banco de dados de um carnê de
manutenções e informações vindas das inspeções de campo. No carnê é
fixado o período entre inspeções, apresentação de dados médios de durabilidade da cada componente-tipo. Com isto, é possível prever os custos
por períodos bastante longos.
Para prazos e ordens de execução, deverão se levados em conta:
• impacto de tempo de espera no funcionamento do edifício e segurança do usuário;
• impacto do tempo de espera nos custos de reparação;
• restrições introduzidas pelas atividades já programadas.
As atividades de manutenção podem ser divididas em rotineiras, periódicas e emergenciais. As rotineiras são aquelas ligadas à conservação do
espaço, como limpeza de superfícies, rega de jardins, troca de lâmpadas.
Essas tarefas podem ser realizadas diariamente por pessoas mais ligadas
à comunidade que tenham contato direto com os usuários. Atividades de
fácil execução podem inclusive ser repassadas aos usuários. Essas pequenas tarefas de manutenção são essenciais para a obtenção de bons resultados no sistema como um todo.
As atividades de manutenção periódicas são aquelas relacionadas à manutenção preventiva. São atividades que obedecem a programas pré-estabelecidos pelo sistema de planejamento ou pela detecção de possíveis
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problemas pelas inspeções. Seus custos são relativamente conhecidos. É
possível trabalhar com funcionários fixos.
As atividades emergenciais são aquelas atividades corretivas não previstas, causadas por enchentes, vandalismo, acidentes etc. Podem envolver
serviços que a equipe fixa não tenha capacidade técnica para executar
sendo necessária a contratação de prestadores de serviço.
Um dos motivos do alto grau de eficiência do Metrô de São Paulo advém
dos cuidados com a manutenção, tanto dos trens e dos equipamentos,
quanto das instalações físicas. Segundo VIEIRA (1990), os principais
objetivos do sistema de manutenção na Companhia do Metropolitano
são:
• garantir a definição clara das atividades diárias que cada equipe deve
executar;
• tornar compatíveis as necessidades de manutenção com os recursos
disponíveis;
• garantir o emprego dos recursos de forma homogênea no tempo;
• garantir coerência no cumprimento das atividades, sem sobreposições
nem restrições de natureza técnica, operacional ou administrativa;
• verificar se as atividades foram cumpridas adequadamente.
A realização de manutenção de forma eficiente requer atividades preparatórias e posteriores aos serviços, que são executadas de forma centralizada:
• na fase de projeto – dimensionamento físico das áreas para esse fim,
das suas equipes de trabalho, da incorporação de novas técnicas de
manutenção etc.
• organização – elaboração de normas gerais ou específicas de conduta
administrativa, onde são indicados os procedimentos a seguir. São levantamentos, análise de tarefas e métodos adotados, estudos de instalações, equipamentos e cronogramas.
• programação e o controle dos serviços – definição e cumprimento das
tarefas diárias, tipos de manutenção, duração, dimensionamento dos
recursos etc.
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2.5 A manutenção de praças em São Paulo

As informações contidas nesse texto são fruto de entrevistas com profissionais dos departamentos responsáveis pela manutenção nas
subprefeituras do município de São Paulo ao longo dos anos de 2004 e
2005. Buscou-se conhecer a forma de organização das atividades de
manutenção das praças e áreas livres neste período.
O panorama encontrado sobre a forma como são realizadas estas tarefas
reforça a importância de se pensar a manutenção ainda no início do
processo da criação dos espaços livres e de seus componentes.
Oficialmente a manutenção de praças com até cinco mil metros quadrados, incluindo mobiliário, vegetação e áreas de piso etc. fica sob a responsabilidade das subprefeituras, antigas administrações regionais. Em
cada subprefeitura, os serviços de manutenção ficam a cargo da
Coordenadoria de Manutenção e Infra-Estrutura Urbana.
A implantação e a manutenção dos parques municipais e de praças com
área superior a 5 mil m2 são realizadas pelo Depave – Departamento de
Parques e Áreas Verdes, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Na
prática, nem sempre o Depave assume praças com mais de 5 mil m2. A
citada praça Wilson Moreira da Costa, no Butantã, por exemplo, tem 7
mil m 2 mantidos (precariamente, no caso dos equipamentos) pela
subprefeitura.
A manutenção da iluminação pública e a limpeza pública estão vinculadas a empresas públicas ligadas à Secretaria Municipal de Serviços, respectivamente ao Ilume e ao Limpurb.
A manutenção das praças sob responsabilidade das subprefeituras vem
sendo feita por equipes terceirizadas. As equipes se dividem em duas
especialidades: a) poda de árvores e remoção do material gerado (biomassa)
e b) serviços gerais como corte de grama (roçagem), poda de arbustos e
remoção do material gerado. Os funcionários de equipes próprias da prefeitura que antes realizavam a manutenção de praças são chamados agentes de apoio e colaboram na manutenção das sedes das subprefeituras ou
em outras atividades de apoio.
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O rendimento mensal de cada equipe contratada deve ser igual ou maior
que 80 mil m2 de área mantida. Cada equipe é composta de 10 homens,
roçadeiras portáteis e caminhão para transporte de pessoal e material.
Os serviços especializados, como manutenção de mobiliário urbano das
praças ou dos caminhos e seus revestimentos, não são tarefas usuais. São
apenas feitas as correções dos problemas que colocam em risco a segurança do usuário.
Segundo um funcionário da subprefeitura do Socorro, não existe mãode-obra disponível ou contrato com empresa especializada para recuperar um brinquedo de ferro. Se a degradação desta peça puser em risco a
segurança do usuário, a medida mais usual é a desativação e a remoção
do brinquedo. Este procedimento seria justificado pela falta de pessoal e
de material. Para a contratação de reparos, ao invés da remoção, seria
preciso solicitar verba para tal que, por conta do trâmite burocrático,
demora a ser aprovada. Durante esta espera, o problema tende a se agravar e a insatisfação do usuário aumenta.
As praças a serem servidas pela equipe de manutenção são definidas
diariamente a partir das solicitações dos cidadãos aos órgãos competentes e após a averiguação por parte dos técnicos da subprefeitura. Com o
número reduzido de equipes, as subprefeituras não conseguem organizar
um cronograma de manutenção, efetuando na maioria das vezes uma
operação corretiva. É corrente a expressão “apagar incêndios”.
Os usuários utilizam um serviço de atendimento ao munícipe para reclamar e solicitar serviços à prefeitura. Trata-se de um telemarketing receptivo. As ligações são gravadas, protocoladas e encaminhadas aos órgãos
responsáveis (Ilume, Limpurb, subprefeituras, Depave etc.). A prefeitura
se compromete a atender ou averiguar a solicitação em até 15 dias. Passado esse período, caso não tenha sido atendida a solicitação, o cidadão
pode recorrer a ouvidoria geral do município, que averigua os casos. Esse
mecanismo de atendimento é, ao mesmo tempo, eficiente e contraditório:
a prefeitura disponibiliza um serviço de atendimento às reclamações, mas
não existem os investimentos em manutenção para os equipamentos,
nem em manutenção preventiva o que, de fato, atenderia e reduziria as
reclamações.
Cada coordenadoria encaminha anualmente um orçamento para a requisição da verba necessária às suas atividades. Segundo os técnicos da
subprefeitura do Butantã, são estimados dois valores: um, prevendo o
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montante necessário para um rodízio planejado de atividades nos
logradouros, e outro, com o mínimo para atender as solicitações dos
usuários (que corresponde a aproximadamente 50% do primeiro). No ano
de 2004, o orçamento aprovado correspondia a 70% do valor mínimo.
Esses dados reforçam a afirmação de SEELEY (1987) de que não raras
vezes a manutenção é considerada uma atividade improdutiva e pouco
merecedora de maior atenção, sendo o primeiro item orçamentário a ser
suprimido quando da necessidade de contenção de gastos. A citação é
De cima para baixo:

válida para a realidade da cidade de São Paulo, em especial nos bairros

Figura 19. Pichação em
placa de inauguração da
Praça Wilson Moreira da
Costa.

periféricos onde as associações de moradores (e mesmo a imprensa) tendem a ser menos exigentes com certos tipos de serviços públicos.

Figura 20. Rituais religi- A falta de verbas se reflete até mesmo na manutenção interna das
osos colaboram com a
subprefeituras, dos prédios administrativos aos carros oficiais.
má situação que se encontram os logradouros O serviço de limpeza é terceirizado e são feitos contratos distintos para a
públicos.

limpeza das ruas e das sarjetas e para a limpeza das praças. Por isso é

Figura 21. Lixeiras
vandalizadas.

comum observar garis varrendo as sarjetas, mas sem recolher o lixo em
19

canteiros ou calçadas. A freqüência com que são esvaziadas as lixeiras
dispostas pelas praças públicas não coincide com a coleta residencial.
Não existe sistema de manutenção ou procedimentos para apurar tecnicamente os problemas de manutenção. Não existem, nos departamentos
da prefeitura, manuais de manutenção de praças ou de qualquer mobiliário relacionado às praças. Não se discute antecipadamente a manutenção ao longo de desenvolvimento e implantação de um projeto
urbanístico-paisagístico.
A comunicação entre as secretarias e departamentos da prefeitura é muito precária. Se existe, a comunicação acontece em uma esfera superior a
da área de produção. É interessante observar que não existe um órgão
regulador ou que faça a ligação (ou centralização) das informações de
manutenção. Departamentos mudam de secretarias e são extintos a todo
momento e as informações relativas à manutenção (que poderiam vir a

20

gerar um banco de dados) se perdem.
No caso das praças do programa Centros de Bairro, após o encerramento
das obras e o período de três meses no qual a manutenção ficaria a cargo

Fotos: Fábio Namiki/2004

das empresas executoras, seria feito o repasse da manutenção das praças
para as subprefeituras. Os funcionários que efetivamente cuidam da manutenção de praças na subprefeitura do Butantã, por exemplo, relataram
nunca terem sido comunicados da realização das obras, da transferência
21
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do encargo e não terem recebido projeto, as-built, lista de vegetação ou
detalhes executivos para os trabalhos de manutenção. Souberam por outros canais, não os oficiais.
Este quadro leva-nos a concluir que existe, para fins de prestígio político,
uma sobrevalorização das obras novas (ou, no caso das praças, de reformas completas), ao invés das ações de manutenção. Como se o viaduto
22

novo ou a praça nova soassem como presentes de uma determinada ges-

23

tão da administração municipal para a população, enquanto a manutenção não passasse de uma obrigação, cujas tarefas de manutenção passam
despercebidas. Por trás das reformas completas de praças (sem que haja

Fotos: Fábio Namiki/2004

manutenção), está o gasto de recursos públicos (sem responsabilidade),
além do custo ambiental gerado pelo desperdício (geração de entulho,
consumo de material etc).

De cima para baixo:
Figura 22. Lixeira foi
arrancada na Praça Wilson Moreira da Costa.
Figura 23. Buraco em
piso de paralelepípedo
serve de lixeira.

2.5.1 Programa de apoio privado à manutenção
Cientes da situação (patente) em que se encontra a manutenção de áreas
verdes (praças, canteiros, etc) na cidade de São Paulo, muitas pessoas ou
entidades (associações de moradores, empresas e instituições) se dispõem
a ajudar nessa tarefa, o que pode ser feito através da adoção desses espaços.
A adoção, feita através de um Termo de Cooperação4, é bem recebida por
parte das subprefeituras pois sua tarefa passa a ser somente a de fiscalizar a ação do mantedor. O órgão público fica livre dos custos de manutenção. Ao mantedor cabem todos os custos de manutenção ou reforma
podendo ele fazer parcerias com outras empresas que passam a fazer
parte desse contrato. Às empresas é permitido colocar placas indicativas
da cooperação na praça.
O cooperante deverá realizar os serviços previstos no Termo de Cooperação, que poderão ser: a execução de serviços de manutenção de uma
praça existente (podendo incluir novos mobiliários, equipamentos e sinalização, desde que apresentado projeto) ou a implantação de novo pro-

4

A adoção é, regulado
pelo artigo 83, da lei no.
13.525/03, decreto no.
40.530/01 e portaria 55/
02 – SMSP (alterada pela
portaria no. 60/02 –
SMSP).

jeto de praça ou melhoramentos em áreas públicas (mais uma vez, desde
que submeta projeto à aprovação da subprefeitura).
Independente da adoção formal, existe um exército de pessoas,
notadamente moradores do entorno das praças, que se dispõem a realizar
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trabalhos que as subprefeituras não têm feito. Muitas se organizam nos
bairros e catam lixo, cortam grama, plantam e zelam pelas árvores, pintam brinquedos, fazem pequenos consertos. É a força da comunidade
que, de fato, auxilia a conter a degradação destes espaços públicos.
A organização da população é a melhor forma que existe hoje para contornar a situação deficiente da manutenção de praças. Há jovens, aposentados, escoteiros, pais e filhos, grupos que ajudam de bom grado e
acabam, assim, promovendo integração social, aprendendo cidadania,
descobrindo os problemas da cidade e do meio ambiente.
Na praça do Encontro, no Jabaquara, um rapaz, diante do quadro de
degradação em que se encontravam os brinquedos, comprou tintas e pôs
a mão na massa. Conseguiu convencer o grupo dos skatistas a colaborar
e num final de semana foram pintados quase todos os brinquedos. Não
foi possível terminar por completo e o que era mais difícil ficou sem
pintura. Ninguém fez um controle técnico e, talvez, a tinta utilizada não
tenha sido a mais adequada para a situação. Este suporte poderia ser o
Placas mostrando a ado- papel do poder público.
ção de áreas públicas. Da
esquerda para direita:
A apropriação zelosa do espaço público e o cuidado de mantê-lo são
Figura 24. Av. Professor mais raros em pessoas sem perspectivas de melhorar de vida, sem uma
Fonseca Rodrigues.

relação afetiva com o espaço onde moram – é como se não fosse proble-

Figura 25. Praça próxima à Av. Luís Carlos
Berrini.

ma delas. O público que mais se predispõe a estas atividades é mesmo a
classe média, que espera que tudo fique bem sem gastar muito.

Fotos: Fábio Namiki/2005

Figura 26. Av. Nações
Unidas próximo a Usina
Elevatória de Traição.

24
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2.5.2 Modelos
Talvez a melhor referência de boa manutenção de praças na cidade de
São Paulo seja a que é feita pelo Metrô. A implantação do sistema de
metrô incluiu a reurbanização de áreas de grande valor para a cidade,
como a Praça da Sé, o Largo São Bento e uma série de outros espaços
públicos ao longo das linhas. A Estação Conceição, na Zona Sul, foi
objeto de uma operação conjunta do Metrô, da Emurb e de uma instituição bancária e resultou em um belíssimo conjunto de espaços de uso
público, mantidos pela iniciativa privada – o Centro Itaú Conceição.
As praças executadas e mantidas pelo Metrô seguem, desde a fase de
projeto, uma série de padrões e orientações que visam manter um patamar de qualidade e facilitar a gestão e a manutenção destas áreas. Todos
os projetos são detalhados e os desenhos são mantidos, para consulta.
A preocupação de associar o sistema metroviário a ações de melhoria da
qualidade de vida da população usuária também leva ao desenvolvimento de iniciativas para a utilização destas praças e das próprias estações
como espaços para manifestações culturais – exposições, e, em certos
casos, pequenas apresentações de grupos musicais, dança e teatro. (METRÔ, 1992)
A criação de canais de comunicação entre a empresa e o usuário (caixa
de sugestões, telefones de atendimento, realização de pesquisas) permite
que a empresa identifique as mais diversas questões relacionadas à operação e manutenção do sistema, tomando decisões rápidas, o que significa reverter processos de degradação e otimizar custos. Também auxilia
no fortalecimento de uma imagem institucional, o que contribui para o
estreitamento da identificação entre a empresa e os seus usuários. (METRÔ, 1992)
São várias as lições que podem ser extraídas do sistema de manutenção
que a Companhia do Metropolitano põe em prática para suas instalações.
São inspeções preventivas, reavaliação contínua das metodologias, consultas ao usuário, a busca por máxima eficiência e qualidade. Em termos
de recursos públicos, existe uma desigualdade entre o que é necessário
fazer e os recursos disponíveis para a realização. Cientes desta condição,
pode-se dizer que a manutenção de praças segundo o padrão do Metrô
não é compatível com o ambiente técnico-econômico em que estamos
inseridos. Entretanto esta idéia é falsa. O luxo, de fato, é não fazer manutenção, pois os custos de reposição são muito mais altos que os da pre-
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venção. O encurtamento da vida útil das peças por falta de manutenção é
puro desperdício.
Fica clara a necessidade de um trabalho de manutenção perfeitamente
estruturado, que gere resultados definidos e controlados, que atenda da
melhor forma às necessidades do sistema.
Com a realização da manutenção de uma forma sistêmica, é possível
alocar as equipes e serviços de acordo com as necessidades de forma
racional (por exemplo, mais ações de tapa-buraco nos períodos críticos
de chuva, manutenção de pisos nas épocas de estiagem, etc.). O lixo
depositado nas lixeiras públicas deveria ser averiguado para que se conheça a freqüência adequada para a coleta em cada logradouro.
Este trabalho estruturado pode envolver as organizações de moradores,
cabendo à prefeitura o papel de acompanhar os trabalhos, organizar, ensinar, enfim, dar o suporte para a participação das “formiguinhas”.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

56

3. Sobre brinquedos
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3. Sobre brinquedos

O projeto de um brinquedo envolve o conhecimento de ciências sociais e
de parâmetros econômicos, técnicos e tecnológicos que devem andar juntos
para atender as necessidades múltiplas das crianças, com qualidade estética, considerando os adultos que participam do uso dos brinquedos como
responsáveis. O caminho para a produção de um brinquedo é o da sensibilidade, da criatividade, da experiência e da tecnologia.
As universidades brasileiras com suas faculdades de Arquitetura, Belas
Artes, Engenharia, Educação, Desenho Industrial, procuram dar cada vez
mais condições a seus alunos para criar objetos, inclusive brinquedos,
com bom design. O programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em 2005, passou a contar com o curso Espaço lúdico: projeto e linguagem sob a coordenação da professora Clice
Sanjar, uma disciplina que propõe o estudo teórico experimental destes
ambientes pouco convencionais, com foco nas linguagens visuais e nos
processos criativos de projeto, fundamentando-se em teorias da percepção ambiental, da comunicação visual e em aspectos culturais do jogo.
O lnternational Council for Children’s Play e o Centre National
d’lnformatíon du Jouet (França) elencaram quatro valores fundamentais
dos brinquedos1:
• valor funcional: são as qualidades relativas à adaptação ao usuário;
• valor experimental: aquilo que a criança pode fazer ou aprender com
seu brinquedo (manipulações sensório-motoras, construções, criatividade
etc);
• valor de estruturação: envolve a elaboração da área afetiva da criança
– o desenvolvimento de sua personalidade e o conteúdo simbólico, como
projeção, transferência, imitação;
• valor de relação: contribuição do brinquedo na relação com as outras
1

Informação obtida a
partir do site da Abrinq –
Associação Brasileira dos
Fabricantes de
Brinquedos, em 2005.
Texto de Raquel Zumbano
Altman.

crianças e com os adultos, através do estabelecimento de regras, de comportamentos.
No projeto de um brinquedo, é recomendável realizar um protótipo bastante próximo da idéia original para poder avaliar as soluções apresentadas e mesmo para que brinquem com ele. Um protótipo, mesmo que
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simplificado, é manuseado, analisado, criticado, permitindo a correção
do projeto.
Um estudo realizado pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC)2 dos Estados Unidos, baseado em informações obtidas em pronto-socorros naquele país, mostra que as causas mais freqüentes de
acidentes são quedas, tropeços ou golpes com brinquedos. São acidentes
“relacionados” com brinquedos. No entanto, há acidentes “causados” por
brinquedos que podem ocorrer por erro de desenho, material inadequado,
fabricação com deficiências. Os fabricantes de brinquedos para playground
devem ter extremo cuidado ao desenhar e produzir brinquedos, seguindo as
normas de segurança existentes e recomendar a supervisão adequada por
parte dos adultos.
Um brinquedo deveria, idealmente, ser submetido a centenas de provas
para ter garantida sua segurança, provas estas que simulam o uso (inclusive de formas abusivas) que um brinquedo pode receber.
Para o caso de brinquedos de playground, predominantemente utilizados
para atividades físicas livres e cujas funções vão além das propostas (as
crianças criam novas possibilidades), a garantia da segurança confundese com sua razão de existir. A manutenção é importante para perpetuar
as boas condições de uso, isto é, a garantia de segurança.
No Brasil, a ABNT publicou a norma NBR 14350 – Segurança de brinquedos de playgroud, em 1999, com texto feito a partir da tradução da norma
britânica BSI 5674, de 1986. Esta norma trata dos principais requisitos de
segurança que um brinquedo deste tipo deve levar em consideração e
traz dimensões a serem respeitadas e procedimentos para ensaios. Esta
norma está divida em: Parte 1 – Requisitos e métodos de ensaio e Parte 2
– Diretrizes para elaboração de contrato para aquisição/ fornecimento de
equipamento de playground.
A British Standards lançou em 1999 uma nova norma, que substituiu a
BSI 5674, mais organizada e com texto mais claro. Trata-se da BS EN
1176.
As normas consultadas (americana, britânica e brasileira) trazem os mesmos requisitos com pequenas variações com relação ao dimensionamento
ou ao método de ensaio e à ordem apresentada. A diferença entre a Norma BS EN 1176 e a norma americana ASTM F 1487 está no requisito de
acessibilidade a portadores de deficiências. A ASTM apresenta, através
2

Idem nota 1.

de desenhos, recomendações para formas de acesso e transição para
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cadeirantes, enquanto as normas NBR e a BS EN apenas notificam que o
brinquedo deve considerar o acesso de portadores de deficiência.
A seguir, serão resumidamente apresentados os requisitos da norma BS
EN 1176, por ser esta a mais recente e a melhor estruturada. Estes requisitos serão utilizados para a avaliação dos estudos de caso do presente
trabalho.
A primeira parte da norma apresenta as exigências gerais de segurança e
os métodos de teste. As demais partes tratam de pormenores de equipamentos específicos como escorregadores, gangorras, gira-gira, balanços,
tirolesas e carrosséis (estas duas últimas não são aqui apresentadas por
não se relacionarem aos estudos de caso). A sétima e última parte traz
recomendações para a operação dos brinquedos.

3.1 Exigências gerais de segurança

3.1.1 Requisitos de segurança
• Os brinquedos devem ser resistentes ao fogo. Especial atenção deve ser
dada a materiais novos cujas propriedades não são totalmente conhecidas.
• Componentes de madeira devem ser desenhados de forma a drenar a
água livremente evitando o acúmulo.
• As partes de metal devem apresentar resistência à corrosão ou estar
protegidas das condições atmosféricas. Metais que produzem óxidos tóxicos devem ser protegidos com revestimentos atóxicos. Deve-se evitar a
utilização de metais dissimilares em contato para prevenir a corrosão
bimetálica.
• Materiais sintéticos devem ser resistentes aos raios ultra-violeta. Caso
sejam usados, os fabricantes devem informar a vida útil e o período para
troca.
• Não devem ser utilizadas substâncias que prejudiquem a saúde do usuário.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

60

3.1.2 Desenho e execução
• Para equipamentos de playground acessíveis à faixa etária de 0 a 3
anos são especificadas exigências de segurança adicionais.
• O equipamento deve garantir o acesso de adulto para a assistência a
uma criança.

3.1.3 Integridade estrutural
• Quando avaliadas por cálculo ou teste físico, todas as partes estruturais
devem resistir ao pior caso de carregamento (tanto para as cargas permanentes quanto para as cargas variáveis que agem no equipamento).
Tabela 7. Cargas mínimas a serem consideradas nos projetos de brinquedos
Condição

Número de crianças acomodadas por parte do
brinquedo
1

2

3

4

5

6

Carga efetiva por criança, em Kg

79,00

68,00

59,10

54,65

51,98

50,20 48,93

Multiplicar pelo fator dinâmico K

1,38

1,31

1,23

1,16

1,09

1,02

1,00

Média mínima destinada por criança, em Kg

109,5

89,5

73,0

63,5

57,0

21,5

49,0

7 ou mais

O fator dinâmico K = 1,45 – 0,12 L, onde L é a distância entre os apoios (em metros) até 3,6m, desde que
K nunca seja inferior a 1,00. Para componentes de comprimento superior a 3,6m , K assume o valor de
1,00.

Fonte: NBR 14350-1/98

3.1.4 Proteção contra quedas
• Deve-se providenciar uma superfície amortecedora de impacto que atenda a norma BS 1177.
Corrimãos:

• Corrimãos não devem estar a uma altura menor que 600mm ou maior
que 850mm acima do piso.
Guarda-corpos:

• Devem ser utilizados guarda-corpos para equipamentos para crianças
acima de 3 anos, quando existirem plataformas com alturas superiores a
1m e inferiores a 2m do nível do chão. A parte de cima do guarda-corpo
deve ter entre 650mm e 850mm de altura medidos a partir da superfície
da plataforma, do degrau ou da rampa.
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Barreiras (guarda-corpo com tela ou outro fechamento):

• Barreiras devem ser colocadas em brinquedos acessíveis a todas as
idades (incluindo crianças com menos de 3 anos) e que tenham plataformas acima de 600mm do chão. Para equipamentos destinados a crianças
com mais de 3 anos, as barreiras devem ser colocadas quando as plataformas forem mais altas que 2m acima do chão. A altura mínima da
barreira deve ser de 700mm.
• Superfície amortecedora deve ser instalada para brinquedos com plataformas acima de 600mm do chão. Não haverá nenhuma barra horizontal
intermediária ou próxima que possa ser usada como degrau por crianças
que tentam escalar.
• O topo da barreira não deve encorajar as crianças a ficarem em cima ou
sentadas nelas, nem a escalá-lo.
• As barreiras e guarda-corpos devem seguir os requisitos de integridade
estrutural.
• A seção transversal de qualquer apoio projetada para ser agarrada (segurar fechando a mão) devem ter a dimensão entre 16mm e 45mm em
qualquer direção e largura que não passe de 60mm.
Figura 27. Tipo apropriado de proteção para diferentes alturas dos equipamentos

Desenho: Fábio Namiki/2005

< 60mm

25 a 45mm

Figura 28. Tamanho dos
apoios.

1234567
1234567
1234567
1234567

12345678
12345678
12345678
12345678

>200cm
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678 >100cm
>60cm

>200cm
12345678
12345678
12345678
12345678
>100cm
>60cm

1

1

3

2

Acessível a crianças com mais de 3
anos

3

Para crianças com mais de 3 anos

1 necessidade de superficie amortecedora de impacto
2 Guarda-corpo
3 Barreira
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3.1.5 Acabamento da superfície
• As superfícies de madeira devem ser pouco suscetíveis a formar farpas.
As superfícies acabadas ou feitas de outros materiais como fibra de vidro
também não devem formar farpas.
• Os componentes não devem ter nenhuma protuberância pontuda ou
cortante. Superfícies duras não devem apresentar riscos de ferir.
• Parafusos sobressaídos em qualquer parte acessível do equipamento
devem estar cobertos permanentemente. Cabeças de parafusos que projetam mais de 8mm devem ser embutidas. Desenhos
• Todas as soldas devem ser lisas.
• Para parafusos embutidos nos quais a distância entre estes até a borda
do orifício for superior a 25mm, as bordas devem ser arredondadas com
um raio mínimo de 3mm. Desenhos
• A superfície do brinquedo não deve apresentar nenhum canto ou
protuberância em suas partes acessíveis que represente perigo para a
criança.

Desenho: Fábio Namiki/2005

< 25mm

< 8mm

Figura 29. Exemplo de proteção da cabeçã do parafuso
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3.1.6 Partes móveis
• Não devem existir partes esmagadoras ou cortantes entre partes móveis
e/ou estáticas dos equipamentos.
• Forças de impacto devem ser amortecidas.
• Equipamentos que se movimentam acima do usuário devem prever um
vão livre de 400mm.

> 40cm

Figura 30. Vão livre entre a cabeça do usúario e um equipamento movel.

3.1.7 Proteção contra armadilha
• Os brinquedos não devem apresentar nenhuma das seguintes situações:

para não prender um dedo os furos devem ser < 8mm ou > 25mm

D

n
ese

ho

s:

Fá

bio

Na

mi

ki

0
/20

5

Figura 31. Armadilha em
“V”: deve-se evitar encontros de peças formando um ângulo < 60º

Figura 33. Armadilha para o dedo

Figura 32. Armadilha para o pé
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O espaço onde uma criança possa prender a cabeça deve ser > 230mm
ou < 127mm ou, para briquedos acessiveis a crianças com menos de 3
anos de idade, < 89mm.
O espaço onde
possa passar uma
criança e prender
o corpo deve ser >
230mm ou <
110mm ou, para
briquedos acessíDesenho: Fábio Namiki/2005

veis a crianças
com menos de 3

> 60cm

anos de idade, <
89mm.

Figura 34. Medidas para evitar armadilha de cabeça

Tabela 8. Panorama das possibilidades de armadilhas. (Fonte: baseada na
norma BS EN 1176-1:1998)
Tipo de
armadilha
Partes
rígidas

Corpo inteiro

Partes
móveis

Cabeça/ pescoço –
cabeça primeiro

Partes
rígidas

Desenhos: Fábio Namiki/2005

Correntes,
telas e
cordas
Vãos com
formato de
“V”

Vãos paralelos

Partes
móveis
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Tipo de
armadilha

Cabeça/ pescoço – pé
primeiro
Correntes,
telas e
cordas

Partes
rígidas

Mão e braço

Vãos com
formato de
“V”

Partes
móveis

Pé e perna
Vãos paralelos

Partes
rígidas

Vãos com
formato de
“V”

Partes
móveis

Dedo

Partes
rígidas

Correntes,
telas e
cordas

Vãos paralelos

Vãos com
formato de
“V”
Saliências
(enroscar)

Roupa

Partes
móveis

Desenho: Fábio Namiki/2005

Cabelo

Partes
móveis

Partes
móveis

65
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3.1.8 Espaços (ou zonas) por brinquedo
O espaço mínimo para um brinquedo é definido como o espaço requerido
para o uso seguro. Os movimentos do equipamento e do usuário devem
ser levados em conta para o dimensionamento deste espaço.
O espaço no equipamento e a sua volta não devem ter nenhum obstáculo

Desenho: Fábio Namiki/2005

que o usuário não espere e possa lhe causar ferimentos.

Figura 35. Obstáculos

A norma britânica traz como medida mínima a dimensão de 1,5m ao
redor do brinquedo como área de queda3. A altura máxima de queda é
3m.
Na maioria dos casos, os espaços de queda (ou de segurança) de diferentes brinquedos podem se sobrepor mas os caminhos de circulação do
playground não devem cruzar este espaço.

H
H
H

Figura 36. Desenho mostrando a altura de queda.

3

Mesmo não sendo citado
nas normas, vale resaltar
que o playground não
deve estar próximo as vias
sem que barreiras físicas
existam entre elas. Desta
forma, evita-se que as
crianças se esponham a
acidentes com
automóveis.

Tabela 9. Proteção contra danos nas áreas de queda – exemplo dos materiais mais comuns para amortecimento de impacto e as alturas críticas de
queda
Matéria

descrição

espessura mínima

altura máxima

Gramado/ solo

—

—

<= 1m

Casca de árvore

20 a 80 mm

300 mm

<=3000

Serragem

5 a 50 mm

300 mm

<=3000

Areia

0,2 a 2 mm

300 mm

<=3000

Cascalho

2 a 8 mm

300 mm

<=3000

Fonte: BS EN 1176-1:1998
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3.1.9 Acessos
Escadas marinheiro:

• os espaços entre os degraus não devem formar armadilhas para cabeça;
• os degraus não devem rodar e devem ter espaços iguais;
• componentes de madeira não devem ter conecções que possam ser
abertas ou movidas sem o uso de uma ferramenta. Pregos e parafusos
para madeira não devem ser usados como a única forma de fixação;
• os degraus devem ser horizontais ou com cerca de 3º de inclinação;
• para permitir acesso fácil até a plataforma, escadas para escalar devem

Desenho: Fábio Namiki/2005

se estender até a altura da barreira.

Figura 37. Escada para escalar estendida até a
altura da barreira.

Escadas:

• a inclinação da escada deve ser constante e a escada deve ter pelo
menos 3 espelhos;
• os vãos devem evitar armadilhas;
• os degraus devem ter espaço igual, construção uniforme e devem ser
horizontais;
• a profundidade mínima do degrau deve ser de 140 mm;
• quando a altura do lance de escada for maior que 2 m do chão, é
necessário patamar intermediário. Neste caso, o segundo lance não deve
continuar na mesma direção do primeiro;
• o patamar deve ter pelo menos 1metro de profundidade e a mesma
largura da escada;
• quando a escada vence vão com mais de 1 metro ou com uma inclinação maior que 45º, é necessário corrimão.
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Rampas:

• rampas devem ter inclinação constante;
• para reduzir o risco de escorregar, as rampas devem garantir aderência
do pé;
• para crianças com menos de 3 anos, devem ser providenciadas barreiras para rampas com alturas superiores a 0,60m.

3.1.10 Conexões
• As conexões devem ser seguras e não devem se soltar. Não devem
poder ser retiradas sem ferramentas.

3.1.11 Componentes consumíveis
O desenho do equipamento deve possibilitar a troca destes componentes
mas eles devem ser protegidos contra intervenções não-autorizadas.
• Devem requerer pouca manutenção.
• Lubrificantes não devem sujar o equipamento ou afetar seu uso seguro.
Cordas:

• Para cordas oscilantes (fixas em uma ponta), o diâmetro deverá estar
entre 25mm e 45mm.
• Para cordas de escalar (fixas em ambas as pontas), o diâmetro estará

Desenho: Fábio Namiki/2005

entre 18mm e 45mm.

Figura 38. Distâncias
necessárias em relação a
altura da corda.

diâmetro entre
25 e 45mm
D

H

Para H < 2m,
D > 60cm e < 90cm.
Para H > 2m e < 4m,
D >100cm.

diâmetro entre
18 e 45mm

0,2 H

H
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Cabos de aço:

Não devem ser torcidos e devem ser produzidos de arame galvanizado ou
de outro material resistente à corrosão. Os grampos devem ser feitos de
material resistente à corrosão e não deve ser possível sua remoção sem
uma ferramenta.

Desenho: Fábio Namiki/2005

Deve-se usar 3 grampos para fixação do laço conforme o desenho.

48mm

48mm

Figura 39. Posição dos grampos para fixação do laço do cabo de aço. Para cabos
com diâmetro de 8mm a distância entre grampos é de 48mm.

Correntes:

As correntes para playground devem seguir a ISO 1384. Devem ter uma
abertura máxima de 8,6 mm em qualquer direção, exceto onde as
conecções são feitas (neste caso, a abertura deve ser maior que 12mm ou
menor que 8,6mm).

3.1.12 Fundações
Devem seguir as instruções contidas no desenho.

Nível da superfície

Nível da superfície
> 40cm
> 20cm

Desenho: Fábio Namiki/2005

raio maior
que 100mm
45º

Figura 40. Profundidade da fundação em relação a superficíe do playground.
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3.2 Balanços ((exigências de segurança específicas adicionais
e métodos de teste)

Espaço mínimo entre os assentos de balanços
Teste de carga dinâmico

Quando testados conforme ensaio apresentado na norma, os componentes no sistema de suspensão não apresentarão nenhuma rachadura, deFigura 41. Estabilidade
formação permanente ou dano em nenhuma conexão depois de 100.000
do assento do balanço
ciclos de teste.
(elaborado com dados da
BS EN 1176).

Composição
F

Balanços com mais de dois assentos serão divididos através de pórticos
L

em baias de forma que não fiquem mais que dois assentos por baia. Não
serão misturados assentos de berço para crianças pequenas com assentos
planos projetados para crianças mais velhas na mesma baia do balanço.

G
Para estabilidade do
assento do balanço
F > G + 5% L

L = (h1-h3)

Desenho: Fábio Namiki/2005

Figura 42. Espaços mínimos entre os assentos do balanço (elaborado com
dados da BS EN 1176).

h1

h3

120 mín.

h2

h2 > 350mm
para pneu h2 > 400mm)
C > 20% L + 200mm
S > 20% L + 300mm

C

S

h2
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3.3 Escorregador

Início da seção

Cada escorregador terá uma seção de início horizontal de pelo menos
350mm para permitir o usuário entrar na posição corrediça. Para
escorregadores anexos a plataformas, esta pode ser usada como a seção
de início.
Ângulo de deslizamento

Os ângulos de inclinação da seção corrediça, medidos a partir de um
plano horizontal, não devem exceder a média de 40º e nenhum ponto
deve exceder 60º de inclinação.
Seção de saída

São permitidos dois tipos de seção de saída e, para ambas, o comprimento é função do comprimento da seção corrediça.
Superfície de deslizamento

Quando a superfície de deslizamento for constituída por materiais diferentes, deve-se eliminar aberturas nas juntas de forma a impossibilitar a
introdução de objetos afiados como lâminas e lascas. A melhor forma de
se prevenir contra este problema é fabricar uma superfície deslizante em
peça única, sem emendas.
Desenho: Fábio Namiki/2005

A

< 60º

B

D
A = início da seção
B = seção corrediça
C = seção de saída
D = altura do escorregador
B + C = comprimento da seção deslizante

C

Figura 43. Seções do escorregador (elaborado com dados da BS EN 1176).
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Figura 44. Tipo de seção de saída. (elaborado com dados da BS EN 1176)

raio
50mm

raio
50mm

H

100º

H

Final 2

Final 1

Tabela 10. Tipo de seção de saída. (elaborado com dados da BS EN 1176)
Comprimento de B

Comprimento de C
Tipo 1

Tipo 2

< 1500mm

> 300mm

> 300mm

> 1500mm

> 500mm com final 1 ou 2

> 0,3 B

< 7500mm
Desenho: Fábio Namiki/2005

>7500mm

> 1500mm com final 1 ou 2.

Tipo 1 inclinação de C < 10º
Tipo 2 inclinação de C < 5º

Figura 45. Tipo de seção de saída. (elaborado com dados da BS EN 1176)
Para a definição de C
utilizar uma barra ou bastão
reto conforme o desenho

Para superficies deslizantes
< 1500mm, H é <

inclinação de 10º
C

H

Tipo 1

C

H

Tipo 2
área livre > 2000mm

3.4 Gangorra

Apoios de mão: devem haver apoios de mão para cada assento e estes
devem ser bem fixos e incapazes de girar. Os apoios de mão devem ter
diâmetro entre 16 mm e 45 mm (para equipamento acessível para crianças menores é recomendado no máximo 30 mm).
Limites de movimento: quando o assento estiver em movimento ou parado, sua altura não deve ser maior que 1,5 m do chão e não deve exceder
um ângulo de 20º. Quando na posição horizontal, a altura do assento não
deve ser maior que 1m.
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3.5 Operação

Orientação em instalação, inspeção, manutenção e operação (corresponde
à segunda parte da norma brasileira de segurança para brinquedos de
playground)

3.5.1 Inspeção
Inspeção visual rotineira:

• identifica perigos óbvios que podem ser o resultado de uso, vandalismo
ou condições de tempo. Para playground sujeito a uso pesado ou vandalismo uma inspeção diária deste tipo pode ser necessária.
Deve haver um livro de registro de falhas de acesso livre ao público e
indicação de onde este livro se encontra. [ No caso de São Paulo, o livro
poderia ficar na administração do parque ou na subprefeitura e o registro
poderia também ser feito pelo usuário através do serviço de atendimento
ao munícipe (telefone 156). ]
Nas vistorias devem ser observados:
a) estrutura: flexão, deformação, trincas (exceto trincas que não comprometam a estrutura e segurança), afrouxamento, rompimento etc;
b) acabamento superficial: falta de revestimento de proteção, ferrugem
ou outro tipo de corrosão, trinca, lasca, juntas rompidas ou abertas etc;
c) componentes consumíveis: peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas, ganchos gastos, abertos etc;
d) cantos: protuberâncias, pontos agudos ou cantos afiados;
e) pontos de aperto e compressão: mecanismos, articulações ou componentes móveis expostos;
f) dispositivos mecânicos e outras partes móveis: rolamentos gastos, falta
de lubrificação, emperramento ou movimento excessivo, barulhento, cobertura ausente etc;
g) barras de segurança, corrimãos ou barreiras ausentes, vergadas, rompidas, afrouxadas etc;
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h) acesso: piso, degraus ou apoio de pé faltando ou quebrado, afrouxados, falta de superfície antiderrapante, etc;
i) assentos de balanço ou outros assentos: faltando, danificados, afrouxados, cantos agudos, peças sem firmeza etc;
j) fundações: com rachaduras, soltas do chão, expostas, etc;
k) superfícies protetoras debaixo do equipamento: compactadas, deslocadas
para nível ineficaz, extensão insuficiente para cobrir área de impacto,
insalubre, ausente, etc;
l) bueiros, buracos e canais: se bloqueados.
Inspeção registrada

Deve preferencialmente ser realizada a cada 1 ou, no máximo, 3 meses.
Os resultados devem ser anotados em registro permanente que ficará à
disposição para consultas. Deve-se observar efeitos de corrosão ou outra
deterioração, desgastes e vandalismos.
Inspeção certificada

Devem ser realizadas em intervalos que não excedam 12 meses, de preferência duas vezes ao ano, no fim do período de férias escolares de julho
e no fim das férias de verão. Pode ser realizado pelo próprio fabricante ou
por órgão associado.
Defeitos

Se são descobertos defeitos sérios que ponham a segurança em risco, eles
devem ser corrigidos sem demora. Se isto não for possível, o equipamento deve ficar fora de uso (imobilização ou remoção).

3.5.2 Manutenção
Manutenção rotineira:

• verificar se fechos e porcas estão apertados;
• repintar ou corrigir defeitos de pintura;
• manter o piso de amortecimento de impactos;
• lubrificar;
• limpar;
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• remover pedaços quebrados de vidros e outros contaminantes;
• restaurar o nível correto do piso;
• manter as áreas livres.
Manutenção corretiva:

• repor fechos/ ligamentos/ presilhas/ parafusos etc;
• soldar quando necessário;
• repor partes desgastadas ou com defeitos;
• repor componentes estruturais defeituosos.

3.5.3 Documentação
Como parte da administração da segurança dos brinquedos de playground,
devem ser mantidos registros de todas as ações realizadas durante as
atividades de manutenção e toda a documentação original do equipamento, incluindo o certificado de conformidade com a norma.
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4. Estudo de caso:
brinquedos do programa Centros de Bairro
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4. Estudos de caso: brinquedos do
programa Centros de Bairro
Os brinquedos de playground do programa Centros de Bairro foram tomados como objetos de estudo, mas a forma como serão apresentados e
analisados pode ser estendida para outros componentes de uma praça e
mesmo para a praça em si. Esta metodologia é instrumento para o planejamento das ações de manutenção de mobiliários urbanos de modo geral.
Os brinquedos são apresentados nesse capítulo de forma similar a que
seriam explicados em um manual de uso, operação e manutenção. Há
dados sobre o projeto, sobre os materiais e sobre a manutenção a ser
realizada. Este manual, como já foi colocado, é uma forma de diálogo
entre projetistas e mantenedores e tem inestimável valor para o planejamento da manutenção.
Neste capítulo, são apresentadas informações dos projetos dos brinquedos, obtidas através de pesquisa junto aos responsáveis pelo programa,
entrevista com o executor dos brinquedos e dos desenhos e documentos
feitos para a licitação e execução das peças. Além destas, são apresentadas as informações obtidas a partir das inspeções a campo, realizadas
para este trabalho. Estes dados serão analisados no capítulo 5.

4.1 Os brinquedos

Os brinquedos do programa Centros de Bairro foram desenvolvidos exclusivamente para este programa pela equipe da Emurb, coordenada pelo
arquiteto Sérgio Marim, e contou com a consultoria do arquiteto Paulo
Paiva, especialista no projeto de brinquedos. O ponto de partida destes
projetos foram os brinquedos feitos com sucata para o antigo parque
Duque de Caxias (atual parque Celso Daniel) em Santo André, gerido pela
prefeitura deste município.
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Sérgio Marim havia trabalhado no parque e participado do processo de
criação de seus brinquedos. São brinquedos para o uso simultâneo de
várias crianças, com formas lúdicas, assemelhando-se a animais. Há
escorregadores com formato de cobra e de dinossauro, gira-gira em forma de polvo, trepa-trepa em forma de elefante entre muitos outros. O
arquiteto percebeu que a forma escultórica dos brinquedos não só desBrinquedos de sucata
(Parque Celso Daniel,
em Santo André)

pertava a curiosidade das crianças como também a dos adultos.

Figura 46. Teia feita
de cordas.
Figura 47. Gira-gira
com formato de um
polvo.
Figura 48. Brinquedo
para escalar em forma
de elefante.

46

47
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Figura 49. Brinquedo
de escorregar em forma de dinossauro.
Figura 50. Brinquedo
de escorregar em forma de serpente.
50

Apesar de exigirem mais manutenção que os brinquedos do programa
Centro de Bairros (principalmente por utilizarem mais materiais
consumíveis, como redes e cordas) eles, em 2005, recebem a devida manutenção e estão em pleno uso. Assim como em Santo André, a idéia, em
São Paulo, de elaborar brinquedos com formatos diferentes dos convencionais era conferir um caráter único aos espaços onde seriam instalados.
Os brinquedos criados chamam a atenção dos passantes e é difícil ficar
indiferente à sua presença. O sucesso de apropriação, em ambos os municípios, é patente. As praças do programa Centros de Bairro ainda estavam em obras e os brinquedos recém instalados tinham fila para sua
utilização. Os projetos são criativos e estimulantes principalmente, no
caso de São Paulo, os dois brinquedos maiores – o jacaré e o sapo – que
combinam diversas atrações como escorregador, trepa-trepa, ponte de
madeira roliça presa por cabos de aço etc.
O balanço, apesar de não ter grandes modificações formais, é também
muito utilizado. As qualidades de atratividade e de uso de um equipa-
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mento ou mobiliário urbano são difíceis de serem avaliadas e só podem
ser julgadas, de fato, pela resposta dada pelo público. As visitas de campo feitas na época da execução das praças apontavam para um grande
sucesso de apropriação dos brinquedos que se confirmou nas últimas
inspeções. As crianças brincavam mesmo em equipamentos com a estrutura comprometida, com pontes caídas, com tubos corroídos.
Os brinquedos foram projetados e desenhados para execução pela equipe
da Emurb. O cronograma apertado fez com que etapas desse processo
fossem suprimidas: não foram feitos cálculos estruturais dos brinquedos;
não foram realizados protótipos para verificação de possíveis falhas. Não
havia também o conhecimento da existência de normas técnicas vigentes de segurança para brinquedos de playground. Como já foi citado neste trabalho, a falta de informações na etapa de projeto pode gerar falhas
que comprometem a vida útil dos equipamentos e podem pôr em risco a
segurança do usuário, o que acabou ocorrendo, como será visto no capítulo 5 .
A partir dos desenhos produzidos as construtoras realizaram os orçamentos para execução dos brinquedos nas empresas indicadas pela Emurb.
Uma delas foi contratada pelas construtoras, uma empresa especializada
na construção de cenários e acostumada a trabalhar com produtos diferenciados, únicos. Ajustes ao projeto foram realizados conforme a sua
produção. Esse tipo de execução é mais informal, pois as decisões sobre
detalhes podem ser tomadas durante a execução, diretamente com executor, sem compromisso com o processo e sem atribuições claras de responsabilidades. Não foram produzidos documentos nos quais a solução
desses detalhes estejam registrados para averiguação posterior. A verificação só seria possível in loco. Essa é a forma como é realizada a maioria
das obras no Brasil e que, claramente, merece revisão.
Foram produzidos brinquedos com estrutura de tubos metálicos e com
estrutura de madeira roliça de eucalipto tratado, estes últimos em número bem menor. Os brinquedos de aço foram instalados em todos os projetos ao passo que os de madeira foram poucas vezes utilizados e, por isso,
não serão aqui estudados. Apenas como dado, os brinquedos de madeira,
dois anos após sua implantação e sem terem recebido qualquer manutenção, estavam em estado de conservação muito melhor que os de aço.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

Fotos dos brinquedos de
madeira e dos brinquedos metálicos utilizados
no programa Centros de
Bairro
Figura 51. Balanço com
estrutura de madeira
tratada na praça do Parque Industrial.
Figura 52. Brinquedo de
madeira com múltiplas
funções da Praça
Poliesportiva Tancredo
Neves
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A família de brinquedos
de estrutura metálica é
composta por dois brinquedos multifuncionais,
o Sapo (figura 55) e o
Jacaré (figura 57), um
brinquedo que é um
conjunto de gangorras
(figura 53.
Hexagangorra), um trepa-trepa (figura 54.
mini-cidade) e um balanço (figura 56).

52

53
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55
57

56
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As atividades de manutenção que deveriam ser realizadas nos brinquedos não foram apresentadas em forma de documentos ou fornecidas de
qualquer outra maneira aos órgãos que assumiriam essa função. Não
foram repassados projetos ou memoriais de nenhuma natureza às
subprefeituras.
A princípio a Emurb se propôs a montar uma equipe de manutenção
especialmente para cuidar deste conjunto de praças, mas, ao final das
obras, as verbas já não eram suficientes e o fato da Emurb não ser o
órgão com a incumbência de fazer manutenção juntamente com
inexistência de estrutura prévia para tal fez com que não se levasse adiante esta tarefa.
Nas 49 localidades que receberam intervenção do programa foram instalados os brinquedos metálicos. Em cada praça era colocado um conjunto
de brinquedos sendo sempre um brinquedo multifuncional (jacaré ou sapo).
Serão aqui apresentados os brinquedos através de memorial descritivo,
desenhos do projeto e fotos, componentes, lista de inspeção e manutenção recomendada.

4.2 Características formais dos brinquedos

Os brinquedos criados pela Emurb possuem formas inusitadas, diferentes
dos brinquedos tradicionais de estrutura metálica. São esculturas para
múltiplas atividades de recreação infantil com formas que se assemelham a de animais (o jacaré e o sapo) ou são brinquedos conhecidos mas
com formatos originais, como a hexagangorra, uma variação das tradicionais gangorras, e a mini-cidade, com a função do trepa-trepa.

Figura 58. Brinquedo
feito com tubos de
concreto. Possibilidade
de esconderijo indesejável.
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Uma condição assumida deste o projeto destes brinquedos foi a de que
deveriam ser transparentes, telados ou abertos, nunca fechados. É uma
forma de favorecer a segurança e, muito provavelmente, de manter mais
limpos os brinquedos uma vez que, em áreas públicas, é comum encontrar dejetos em brinquedos fechados, como aqueles feitos de tubos de
concreto.
O brinquedo jacaré possui estrutura de tubos de aço que formam arcos,
circunferências e ondas. A estrutura principal em forma de arcos é disposta de forma não paralela o que faz o brinquedo serpentear. Sua estrutura é pintada de vermelho, amarelo e roxo.
O brinquedo sapo é mais compacto que o jacaré tendo uma forma arredonda, tal qual os sapos. É propositalmente pintado de verde. Ambos,
jacaré e sapo, possuem um mastro coroado com um catavento ou um
gira-gira (espécie de anemômetro deitado).

Figura 59. Catavento e
“gira-gira” dos brinquedos Jacaré e Sapo.

A gangorra foi recriada em formato hexagonal e se tornou a hexagangorra.
No centro, há um cilindro que esconde e apóia os eixos das gangorras. As
gangorras se cruzam, cada uma em uma altura, mas a impressão que se
tem é que elas se encontram no centro, uma solução bastante original.
Essa forma confere às três gangorras o aspecto de uma brincadeira de
roda. Cada haste é pintada de uma cor diferente.
O brinquedo mini-cidade é um trepa-trepa formado por um conjunto de
arcos, argolas e barras multicoloridos que sugestionam a imagem de escadas, pontes ou ainda bolhas. Um dos arcos-pontes possui uma argola
pendurada.
Os balanços possuem, como diferencial em relação aos balanços mais
comuns, as pernas curvadas. Acompanham, assim, as curvas dos outros
brinquedos. Aparecem pintados sempre com uma única cor que varia de
um balanço para outro.
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4.3 Características funcionais

O jacaré, o sapo e a mini-cidade, assim como outros brinquedos múltiplos existentes, possibilitam várias formas de brincar. As brincadeiras
desenvolvem equilíbrio e força através de atividades motoras como escalar, subir escadas marinheiro, se pendurar, atravessar pontes que balançam, escorregar, balançar e correr.
Estes brinquedos desenvolvem também a sociabilidade através do contato com outras crianças na mesma ‘brincadeira’. Em conjunto, as crianças
inventam novos jogos. Elas utilizam os brinquedos como casinha ou nave.
São formas não sugeridas pelos brinquedos, mas que, graças à criatividade
das crianças, são possíveis. Nessas atividades, as crianças dividem suas
mirabolantes idéias.

4.4 Descrição dos projetos

4.4.1 Jacaré
O jacaré é composto por seis módulos que sustentam 3 plataformas (1,40m,
1,83m e 2,23m), uma passagem tubular (túnel) e 2 pontes de madeira
com alturas que variam de 0,90m a 2,23m. Estes módulos estão interligaOs pórticos estão dispostos conforme o desenho e são interligados
pelos quadros das plataformas e/ou pelos corrimãos e guarda-corpos.
1- plataforma
2 - túnel
3 - pontes de madeira
4 - escada de roletes de
madeira;
5 - escorregador;
6 - mastro escorregador
de bombeiro;
7 - escadas de tubos
8 - escada-teia de correntes

dos formando um longo corredor através do qual a criança passa por
todas as atrações. O início deste percurso é feito por uma escada de roletes
de madeira de um lado e o final é um largo escorregador na extremidade
oposta. Trata-se do corpo do jacaré.

7

Cabeça do
Jacaré

2
4
1

1

3

3

5
1
6
8

Figura 60. Desenho em planta do brinquedo Jacaré. (fonte: Emurb)

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

84

Figura 61. Brinquedo
Jacaré, escorregador.
O escorregador tem 1,20
m de largura e comporta
mais de uma criança ao
mesmo tempo.
Figura 62. Brinquedo
Jacaré, mastro
escorregador de bombeiro.

61

62

Uma escada-teia formada por correntes está ligada à lateral de uma das
Raio
2,40m

plataformas. Em uma outra plataforma tem-se, em uma das laterais, duas
escadas marinheiro curvas, com degraus de tubos redondos, e, na outra
lateral, um mastro que forma um escorregador tipo bombeiro. A plataforma na qual o escorregador está ligado possui 2,23 m de altura e, em sua
parte inferior, alças soldadas para a criança se pendurar e, nos pilares,
alças soldadas formando uma escada.

Raio
90cm

Características construtivas

A estrutura principal do brinquedo foi executada em tubos industriais
redondos de aço de 2 ½” de diâmetro com espessura de parede de 2,65mm.

1,80m

É composta de 7 pórticos em forma de arcos de alturas variáveis. Os
arcos são divididos internamente por tubos redondos de 1 ½” de diâmetro onde serão conectadas plataformas, corrimãos, guarda-corpos e barreiras. Uma plataforma que não tem ponto de contato com a estrutura
2,40m

exterior é apoiada em arcos (tubo de 2 ½”) soldados internamente ao

Figura 63. Desenho
pórticos-arcos típicos da estrutura.
com a forma geométrica de construção dos O brinquedo possui três plataformas que são formadas por quadros de
arcos.

tubos retangulares soldados aos pórticos onde são fixadas tábuas de
madeira de eucalipto tratado (30 x 100mm ou 30 x 252mm).

Figura 64. Pórticos em forma de arcos do brinquedo Jacaré.
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Os guarda-corpos e corrimãos são formados por tubos redondos de 1" e 1
½” soldados aos pórticos e às divisões internas dos pórticos. As barreiras
são formadas por telas de arame galvanizado 50 x 50mm soldados em
uma barra de aço de diâmetro de 6,3mm e fixadas ao guarda-corpo e à
estrutura. Foram colocadas barreiras na plataforma do escorregador, na
do escorregador de bombeiro e no túnel que liga essas duas plataformas.

Figura 65. Corrimãos,
guarda-corpos e barreiras utilizadas.
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A escada que está posicionada na parte de trás do brinquedo é formada
por cabos de aço de 8mm e degraus de roletes de madeira de eucalipto
tratado. Dois cabos de aço estão esticados desde uma pequena plataforma até o chão e são presos (laçados) na parte superior por um tubo de
aço. O tubo está soldado à estrutura da pequena plataforma na sua parte
Figura 66. Detalhe de
espaçador feito de
tubo de aço para os
degraus de madeira
roliça.
Figura 67. Detalhe da
fixação dos cabos de
aço na parte inferior
da escada de madeira.
Figura 68. Detalhe da
fixação dos cabos de
aço na estrutura do
brinquedo Jacaré.
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inferior. O cabo de aço está fixo na sua parte inferior a um vergalhão de
10mm. O vergalhão está soldado nos pés da estrutura e fica semi-enterrado. Os roletes de madeira possuem dois furos por onde passam os cabos
e o espaçamento é dado por pedaços de tubos de aço.
As pontes de madeira seguem o mesmo princípio construtivo da escada
de roletes de madeira. É formada por quatro cabos de aço fixados nas
suas extremidades às plataformas. A fixação é feita da mesma forma que
a escada, através de laços presos a tubos soldados na parte inferior das
plataformas. Os roletes possuem quatro furos por onde passam os cabos
de aço e não possuem espaço entre um e outro.

67
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Chegando à plataforma que se localiza entre as pontes de madeira, correntes de aço galvanizado de 6mm de espessura estão fixadas na estrutura, formando uma rede para escalar. As correntes são presas por pequenas
alças soldadas à estrutura, feitas de vergalhão de aço liso de 10mm. Os
elos das extremidades das correntes foram abertos e passados por dentro
das alças e então soldados novamente. No chão, as correntes foram fixadas em alças chumbadas na fundação de concreto dessa mesma forma.
O escorregador de bombeiro foi feito com tubo de aço de 4" fixado à
fundação através de solda em esperas chumbadas no concreto.
Dois tubos de aço de 2 ½” curvos, ligados por tubos de aço quadrados,
formam a estrutura de apoio da chapa de inox do escorregador.
Detalhe da sistema de
fixação da corrente a
estrutura dos brinquedos.
Figura 69. Corrente
com o elo soldado à
alça de fixação.
Figura 70. O elo da
corrente foi aberto e
fechado através de solda.
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Figura 71. Desenho em 4.4.2 Sapo
planta do brinquedo
Sapo. (fonte: Emurb)
O sapo é composto de um corpo único formando uma espécie de abrigo
6

elevado. Possui um piso côncavo que acompanha a curvatura da estrutura e se encontra a 1,60m do piso do playground. Dentro do corpo do sapo

5

há um outro patamar com o piso também côncavo, menor em relação ao
primeiro do qual dista 1m. Ligados ao piso da plataforma tem-se de um

1

4 lado um escorregador com 1,20m de largura e no lado oposto encon-

2

tram-se duas escadas marinheiro curvas, com degraus de tubos redon3

1- Plataforma
2 - escada de roletes de
madeira;
3 - escorregador;
4 - mastro escorregador
de bombeiro;
5 - escadas de tubos
6 - escada-teia de correntes

dos, com 0,50m de largura, dispostas uma em cada canto, ligadas no
meio por correntes que formam uma escada-teia.
Nas laterais transversais, duas pequenas plataformas projetam-se para
fora do corpo principal. Estas plataformas se encontram a uma altura
intermediária entre a plataforma maior e o mezanino, estando situadas
0,20m abaixo deste último. Por uma das plataformas chega-se a uma
escada formada por cabos de aço e degraus de madeira roliça com um
lance de 2,40m de altura. A outra plataforma dá acesso a um mastro que
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faz as vezes de escorregador de bombeiro. Em alguns sapos foram soldados arcos na parte inferior da plataforma principal para a criança se
pendurar.

Figura 72. Brinquedo
Sapo. Vista lateral.
Figura 73. Brinquedo
Sapo.
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Características construtivas

O sapo tem sua estrutura principal formada por tubos de 2 ½” de aço (o
mesmo do jacaré). A estrutura é formada por dois pórticos em forma de
arcos nos quais foram soldados internamente outros dois arcos. Esses
pórticos estão posicionados a uma distância de 2,40m entre si e são
ligados por 4 tubos de aço de 2 ½” – um arco liga os dois tubos transversais inferiores e outro arco liga os tubos superiores.
Tábuas de madeira de eucalipto tratado apoiadas sobre os tubos são o
piso das plataformas principais. As tábuas foram fixadas com parafusos
na estrutura de aço. As cabeças dos parafusos foram embutidas e
cavilhadas. Por cima das tábuas, na linha dos parafusos, foi colocada
uma tira de chapa de aço de 2mm soldada à estrutura principal para
evitar a remoção das tábuas.

Figura 74. Esquema da
estrutura principal do
brinquedo Sapo.
Figura 75. Detalhe de
fixação das tábuas de
madeira tratada.
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Chapas perfuradas, de 3/16" de espessura, soldadas à estrutura, formam
o piso de duas abas laterais. Os guarda-corpos e corrimãos são formados
por tubos redondos de 1" e 1 ½” soldados aos pórticos. As barreiras são
formadas por telas de arame galvanizado 50 x 50mm soldadas em uma
barra de aço de diâmetro de 6,3mm e fixada à estrutura. O escorregador
e escorregador de bombeiro foram feitos da mesma forma que no jacaré.
Em alguns brinquedos,
as telas foram substituídas por tubos de aço redondo.

Figura 76. Brinquedo
Sapo com barreira formada por tubos de
aço.
Figura 77. Brinquedo
Sapo com barreira formada por tela de arame galvanizado.
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4.4.3 Hexagangorra
Figura 78. Cilindro de
apoio dos eixos do
brinquedo
Hexagangorra.

A hexagangorra é composta por três braços com assentos nas extremidades e que se cruzam no centro. Vista em planta, é como um asterisco. Os
eixos são presos em um cilindro central de 0,48m de diâmetro, fechado
na sua parte superior. Os braços passam para fora do cilindro através de

78

cortes verticais nas laterais do mesmo.
Os braços das gangorras quando posicionados horizontalmente ficam a
0,40m de altura em relação ao chão e, quando elevada uma das extremidades do braço, a altura do assento em relação ao piso é 0,65m. Para
amortecer o impacto, foram utilizadas carcaças de pneus velhos semienterradas.

Figura 79. Brinquedo
Hexagangorra.
Figura 80. Desenho em
planta do brinquedo
Hexagangorra. (fonte:
Emurb)
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Características construtivas

Os três braços da gangorra são compostos por tubos de aço de 2 ½”,
conectados a um segmento de chapa de aço de ½” de espessura. Nas suas
extremidades são soldadas cantoneiras de aço em “L” para fixação dos
assentos. Na parte central dos braços (feita de chapa de aço cortada de
½”de espessura) está soldado o mancal. Reforços em forma de mão francesa triangular foram soldados no mancal e na chapa. O desenho da
chapa central dos braços varia para poder acomodar todos os três na
mesma altura. Os eixos são feitos de um tarugo de aço com 1" de diâmetro e são soldados ao cilindro central que forma a sustentação do brinquedo. Foi utilizada bucha de PVC no eixos (cano de PVC comum) para
diminuir o atrito e o desgaste dos metais. O cilindro é feito com chapa de
aço de 3/16" e fechado na sua parte superior com chapa de igual espessura. A tampa foi soldada ao topo do cilindro.(desenho). Os assentos são
feitos de madeira de eucalipto tratado com CCA e fixos às cantoneiras
que estão soldadas ao braço através de parafusos.
As manoplas são feitas de vergalhão de aço liso de ½” de diâmetro e
possuem uma pequena mão francesa executada com o mesmo material.
81

Foram soldadas a estrutura. Desenho

Figura 81. Detalhe da
manopla do brinquedo
Hexagangorra.
Detalhe de fixação dos
bancos da gangorra.
Figura 82. Detalhe de
fixação do banco em
peça única.
Figura 83. Detalhe de
fixação do banco dividido em duas peças.
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Figura 84. Desenho dos braços do brinquedo Hexagangorra. (fonte: Emurb)
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4.4.4 Mini-cidade
Figura 85. Desenho em
planta das possibilidades
de forma do brinquedo
Mini-cidade. (fonte:
Emurb)

O brinquedo mini-cidade é composto por arcos que partem do chão. São
agrupados de formas variadas, ligados uns aos outros por argolas ou
barras de tubos redondos que, por sua vez, formam uma escada. É um
brinquedo de escalar, de pendurar ou para brincar em baixo.
Geralmente aparecem em um conjunto de 2 módulos. Existem três composições básicas que variam os arcos e os círculos. Mas há também algumas variações sobre estas composições. São elas:
• três arcos que, vistos de cima, formam um triângulo. O espaço entre
eles é preenchido por argolas de diferentes tamanhos, que configuram
uma espécie de teto. Um quarto arco, que começa junto a um dos vértices
do triângulo, termina no chão a 1,20m de distância de um outro vértice.
Esse arco e o arco mais próximo são conectados por duas barras tubulares
curvadas na qual uma argola de 0,60m de diâmetro está pendurada, formando um balanço. A aproximadamente 30cm do chão, entre os arcos
principais, duas barra curvadas preenchidas por uma chapa perfurada
formam um banco;
• dois arcos, que vistos em planta formam um “V”, ligados por diversos
tubos formando uma escada;
• três arcos de mesmo tamanho, que vistos de cima formam um “Z”. Em

Figura 86. Conjunto de
brinquedos Mini-cidade
na Praça Poliesportiva
Tancredo Neves.

cima de um dos arcos, uma série de argolas são fixadas viradas para cima
com espaçamento de 15cm entre elas por toda a extensão do arco. Os
outros dois arcos são interligados por diversos tubos formando uma es-

cada.
Figura 87. Brinquedo
Mini-cidade. Variação
com argolas soldadas no Características construtivas
topo da estrutura prinO brinquedo é feito de tubos e vergalhões. Os arcos principais são feitos
cipal.
Figura 88. Brinquedo
Mini-cidade na Praça
Wilson Moreira da Costa.

de tubos de 2 ½” que ficam presos à fundação. O interligamento dos
arcos varia de acordo com o tipo de módulo. Podem ser de tubos de 1",
formando uma escada, ou argolas feitas de tubos de 1" ou vergalhões de
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10mm (dependendo do diâmetro da argolas). Estas argolas são soldadas
umas nas outras e na estrutura.
Figura 89. Detalhe do
banco de chapa perfurada do brinquedo Minicidade.
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Figura 90. Detalhe do
balanço de argola do
brinquedo Mini-cidade.

4.4.5 Balanços
O diferencial dos balanços são os dois apoios arqueados que funcionam
como tirantes do pórtico principal. Há correntes para a sustentação dos
assentos de madeira. Os balanços podem ser simples, quando formados
por um pórtico (e dois assentos), ou duplo, quando formado por dois
pórticos consecutivos (quatro assentos).

Figura 91. Crianças
brincando no balanço da
praça do Parque Industrial.
Figura 92. Desenho em
vista frontal do balanço
simples e duplo. (fonte:
Emurb)
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Características construtivas

A estrutura do balanço foi executada com tubos redondos de aço de 2 ½”
de diâmetro com espessura de parede de 2,65mm. É composta por um
tubo na horizontal apoiado nas suas extremidades em dois outros tubos
perpendiculares, formando um pórtico parecido com uma trave de futebol. Nos vértices formados, duas peças triangulares de chapa de aço com
espessura de 3/16" foram soldadas reforçando os cantos. Nessa chapas,
foram soldadas duas outras barras de aço curvadas (mãos francesas) ,
que funcionam como contraventamento da estrutura.

Figura 93. Detalhe do
eixo do balanço.
Figura 94. Detalhe de
fixação da mão-francesa
do balanço.
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4.5 Características gerais
Figura 95. Detalhe da
fixação de corrimão da
escada do brinquedo Jacaré.
Figura 96. Bloco de
fundação esperando ser
concretado.
Figura 97. Fundação
pronta esperando brinquedo.

4.5.1 Fundações
A fundação dos brinquedos é composta por brocas manuais sob blocos
de fundação de concreto armado. Foram chumbadas esperas metálicas
nos blocos para a posterior fixação dos brinquedos através de solda.
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4.5.2 Pintura
Os brinquedos metálicos foram pintados, segundo o fabricante, com tinta
epóxi. Foi aplicada uma demão de fundo e uma demão de acabamento. A
técnica de aplicação da tinta foi pistola (pulverização) na maior parte da
estrutura e pincel em retoques realizados posteriormente. A maior parte
da superfície foi preparada manualmente para pintura. Algumas soldas
foram esmerilhadas para remoção de sobras e de pontas agudas, mas esse
não foi um procedimento constante.

4.5.3 Superfície de absorção de impactos
Foram utilizados quatro tipos de superfície de absorção de impacto pela
Emurb: pedrisco misturado com serragem, pedrisco, areia ou grama, sendo utilizado predominantemente esta última. Entretanto, a grama não
resistiu ao pisoteio intenso e morreu. Invariavelmente, em seu lugar,
restou terra compactada.

Figura 98. Piso de
predrisco misturado com
serragem. Sua utilização
foi maior nas pistas de
cooper criadas pelo programa Centros de Bairro.
Figura 99. Brinquedo
envolvido por pedriscos
na Praça Bassano Del
Grappa.
Figura 100. Piso de grama. Não resistiu ao
pisoteio.
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4.6 Lista de componentes

De forma resumida, será apresentada a lista de componentes dos brinquedos. Esta lista visa ajudar na manutenção, uma vez que indica os
materiais e componentes utilizados em cada brinquedo.
Tabela 11. Lista de componentes fixos utizados nos brinquedos

Tabela formulada pelo autor a partir das informaçãoes de campo, entrevistas e
desenhos fornecidos.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

95

Tabela 12. Lista de componentes consumíveis utizados nos brinquedos

Tabela formulada pelo autor a partir das informaçãoes de campo, entrevistas e
desenhos fornecidos.

4.7 Custos

Os brinquedos foram adquiridos em 2002 pela prefeitura através das construtoras que executaram os projetos das praças que, por sua vez, compraram da empresa que fez os brinquedos.
Os valores apresentados foram retirados dos relatórios de custos adicionais apresentados à prefeitura e correspondem aos valores finais aprovados. Os custos incluem a instalação nas praças.
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Tabela 13. Custos dos brinquedos

Informações retiradas dos Relatórios de Preço Adicional aprovados pela Emurb
em 2002.

Vale lembrar que os custos de aquisição dos equipamentos pela Emurb
englobavam a intermediação da construtora que comprava de uma terceira pessoa e cobrava a taxa de administração sobre os custos (30%).

4.8 Manutenção requerida

A manutenção requerida pelos brinquedos da forma como foram
construídos seria:

4.8.1 Manutenção rotineira
Os brinquedos em geral não requerem muita manutenção. Por se tratarem de estruturas de metal, atenção especial deve ser dada ao revestimento para evitar gastos maiores no futuro devido à corrosão.
São recomendados:
• Apertar os parafusos dos grampos de fixação dos cabos de aço nos
brinquedos jacaré e sapo. Como os outros parafusos e porcas foram soldados para evitar roubos, não é necessário seu ajuste.
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• Repintar para corrigir pequenos defeitos de pintura sempre que forem
percebidos danos. Deve-se agir o mais rápido possível. Para pintura, devese efetuar previamente limpeza da superfície a ser pintada (lavagem para
remoção de gordura e pó, remoção de material de corrosão e tinta não
aderida etc) e então aplicar uma demão de fundo e, após o tempo de
espera, aplicar a demão de acabamento.
• Lubrificar os pontos de contato dos metais tais como correntes e estrutura, cabo de aço e estrutura, ou dos eixos dos balanços e gangorra. A
lubrificação forma uma camada contra corrosão, diminui o atrito e, por
conseqüência, o desgaste nesses pontos.
• Limpar o brinquedo pelo menos duas vezes por ano. Em regiões mais
agressivas deve-se aumentar a freqüência. A sujeira acumulada sobre a
superfície, além de sujar os usuários, traz sais que são nocivos ao metal e
segura a umidade na superfície aumentando as chances de corrosão. A
limpeza deve ser efetuada com detergente e esponjas que não sejam muito
abrasivas.
• Remover partes quebradas ou danificadas que possam por em risco o
usuário. Por exemplo, se a corrente de um balanço corre o risco de se
partir, deve-se trocá-la e, caso isto não possa ser feito imediatamente,
deve-se tirar e remover o assento até que a troca seja realizada.
• Manter a superfície de absorção de impacto:
– Restaurar o nível correto do material de amortecimento de quedas (areia,
serragem etc) quando este apresentar buracos ou uma camada muito fina
ou afofar a terra que estiver compactada;
– A limpeza da superfície deveria ser realizada diariamente. Deve-se observar se dejetos de animais não estão enterrados e efetuar sua remoção;
– Manter as áreas livres de obstáculos e outros produtos que possam ferir
o usuário.

4.8.2 Manutenção periódica
• Reposição do material consumível (cabos de aço, grampos, correntes
etc), dependendo do seu estado de degradação ou do período de vida útil.
A norma de cabos de aço recomenda a troca de todo o conjunto que
exerce uma mesma função (caso, por exemplo, das pontes);
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• Repintar para corrigir defeitos de pintura em áreas maiores ou repintura
total, sempre que a proteção estiver desgastada. Para pintura deve-se
efetuar previamente limpeza da superfície a ser pintada, aplicação de
uma demão de fundo epóxi e, após o tempo de espera necessário, aplicar
a demão de acabamento epóxi conforme as cores dos brinquedos. Devese levar em conta as condições climáticas para a execução desse serviço
e o isolamento necessário para evitar o uso antes do tempo de cura da
tinta.
• Reparos de soldas;
• Reposição de componentes estruturais defeituosos e de partes desgastadas
ou com defeitos.

4.8.3 Previsão de custos para uma manutenção anual
Os custos estimados para realização dos serviços descritos serão apresentados e transformados em uma fração do custo de reposição do brinquedo. Foram divididos em custos da manutenção rotineira e da manutenção
periódica, a partir das seguintes suposições:
• os componentes consumíveis são trocados a cada dois anos com exceção do banco da gangorra. Para este item a troca é estimada para cada 4
anos. A partir da lista de componentes consumíveis utilizados nos brinquedos (tabela 12), levantaram-se os custos de mercado de cada item e
foram acrescidos 20% nos valores apurados para contemplar a mão-deobra para a substituição dos mesmos;
• os serviços de pintura rotineira compreendem o rendimento de um
galão de tinta epóxi (ou 4 recipientes de um quarto), ou seja, 30m2, para
150m de tubo de 2 ½” por demão, distribuídos entre os cinco brinquedos,
proporcionalmente ao seu peso em aço; o custo médio do galão de tinta
epóxi para acabamento para o mês de julho de 2005 = R$ 125,00. Custo
de mão-de-obra de pintura 1 m2 de superfície de estrutura metálica tubular
para o mês de julho de 2005 segundo a revista Construção e Mercado da
editora PINI = R$ 12,50.
• o serviço de limpeza das estruturas é realizado duas vezes ao ano e o
tempo gasto é de uma hora e meia para os brinquedos jacaré e sapo e
meia hora para os demais. Custo da hora da mão-de-obra de um ajudante
de serviços, segundo a revista Construção e Mercado da editora PINI = R$
2,75.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

99

• serviços de reposição e solda correspondem a 5% do peso de aço
utilizados nos brinquedos balanço e hexagangorra e 2,5% do peso de aço
utilizados nos brinquedos jacaré e sapo e mini-cidade. Custo da execução de estrutura metálica por kg de material (inclui material + mão-deobra + equipamento) é o do mês de julho de 2005 segundo a revista
Construção e Mercado da ed. PINI.
Os valores dos gastos com manutenção anual dos equipamentos são:
Tabela 14. Peso em aço dos brinquedos:

Dados fornecidos pela empresa Cinestand, executora dos equipamentos.

Jacaré

componentes consumíveis = R$ 281,70
pintura – material***= R$ 54,62 mão de obra**** = R$ 163,87
limpeza – mão de obra = 3h x 2,75** = R$ 8,25
serralheria – 36,83 kg x R$ 7,50* = R$ 276,22
total previsto anualmente = R$ 784,66
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 21825,32
porcentagem do custo de reposição = 3,6%
Sapo

componentes consumíveis = R$ 178,07
pintura – material***= R$ 34,62 mão de obra**** = R$ 103,87
limpeza – mão de obra = 3h x 2,75** = R$ 8,25
serralheria – 23,34 kg x R$ 7,50* = R$ 175,05
total previsto anualmente = R$ 499,86
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 14390,18
porcentagem do custo de reposição = 3,47%
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componentes consumíveis = R$ 53,90
pintura – material***= R$ 10,50 mão de obra**** = R$ 31,50
limpeza – mão de obra = 1h x 2,75** = R$ 2,75
serralheria – 14,19 kg x R$ 7,50* = R$ 106,42
total previsto anualmente = R$ 205,07
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 4248,35
porcentagem do custo de reposição = 4,82%
Mini-cidade

pintura – material***= R$ 22,12 mão de obra**** = R$ 66,37
limpeza – mão de obra = 1h x 2,75** = R$ 2,75
serralheria – 14,90 kg x R$ 7,50* = R$ 111,75
total previsto anualmente = R$ 202,99
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 6.006,29
porcentagem do custo de reposição = 3,38%
Balanço simples

componentes consumíveis = R$ 61,75
pintura – material***= R$ 3,13 mão de obra**** = R$ 9,38
*custo da execução de estrutura metálica por kg de
material para o mês de julho de 2005 segundo a revista Construção e Mercado
da ed. PINI. O preço inclui
material + mão de obra +
equipamento.
**custo da hora da mão de
obra de um ajudante de
serviços gerais.
***custo médio do galão de
tinta epóxi para acabamento para o mês de julho de
2005 = R$ 125,00.
****custo de mão de obra
de pintura 1 m2 de superfície de estrutura metálica
tubular para o mês de julho
de 2005 segundo a revista
Construção e Mercado = R$
12,50.
O custo de reposição foi
atualizado por uma média
de inflação de 6% ao ano.

limpeza – mão de obra = 1h x 2,75** = R$ 2,75
serralheria – 4,12 kg x R$ 7,50* = R$ 30,90
total previsto anualmente = R$ 107,91
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 1361,90
porcentagem do custo de reposição = 7,92%
Balanço duplo

componentes consumíveis = R$ 123,51
pintura – material***= R$ 3,13 mão de obra**** = R$ 9,38
limpeza – mão de obra = 1h x 2,75** = R$ 2,75
serralheria – 6,60 kg x R$ 7,50* = R$ 49,50
total previsto anualmente = R$ 188,27
custo de reposição atualizado para o ano de 2005 = R$ 2080,05
porcentagem do custo de reposição = 9,05%
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4.9 Inspeção

Para as inspeções em campo aqui propostas, foi formulada uma planilha
com os principais pontos a serem observados. Esses pontos estão separados pela função do componente checado e pelo tipo de serviço que deverá ser realizado (serralheria, pintura, limpeza, etc.). Desta forma, foram
separados no item estrutura os pontos a serem checados relativos aos
componentes fixos do equipamento nos quais seria necessária a intervenção de uma equipe de manutenção munida de ferramentas apropriadas, como máquinas de solda, geradores, esmerilhadeiras, etc. O item
revestimento inclui todos os pontos a serem observados relativos à pintura e ao preparo da superfície dos componentes. O item componentes
consumíveis corresponde a uma lista desses componentes e aos pontos a
serem observados de cada um. Como estes componentes são, por natureza, consumíveis entende-se que seria necessária, de tempos em tempos,
além da manutenção rotineira (limpeza, lubrificação, aperto), sua substituição. O item superfície de absorção de impacto inclui os serviços de
limpeza, capinagem e reposição de material e deve-se contar com equipamento próprio para essa tarefa. Para cada tipo de brinquedo foi feita
uma planilha com os pontos que devem ser observados.
As fichas têm campos para a anotação dos dados referentes à localização
do brinquedo avaliado, serviços que devem ser realizados, anotação do
índice de degradação e de urgência para a realização daquele serviço.
Esses dois últimos itens visam não apenas auxiliar o planejamento da
inspeção como permitem acompanhar historicamente a durabilidade dos
componentes servindo para previsão de ações e de gastos futuros. Servem ainda para estimar a vida útil dos componentes e compará-los a
outros de mesma função.
Essa ficha foi criada a partir dos métodos apresentados por John na publicação IPT nº 2316, de 1995, apresentados no capítulo 2. Adotou-se o
índice de degradação empregado pelo Ministério da Construção do Japão, para informar a situação aparente do componente, associada à escala de urgência dos serviços apresentados no método de Grosselin e
Hendrickx e, ao final da avaliação dos componentes, os serviços requeridos devem ser descriminados como recomendado pelo DOE da Inglaterra.
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Tabela 15. ID - Índice de Degradação (Fonte: JOHN, 1988)
ID

Descrição

10-9

Não degradado, ou pouco degradado.

9-7----------

Partes degradadas podem ser observadas sem problemas para o desempenho
(menores reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e reparos parciais são necessários.

5-3----------

Muitas partes degradadas e a discriminação do desempenho é significativa. A
vida útil pode ser prolongada se reparos forem realizados.

3-1

Reposição é necessária

Tabela 16. Escala de urgência dos serviços do MER (Fonte: JOHN, 1988)
Código

Grau de urgência dos trabalhos a realizar

A

urgência técnica e de segurança – MUITO URGENTE

B

urgência técnica – URGENTE

C

uso normal – Normal

Os valores dos índices de degradação se repetem na descrição da degradação para os casos onde restam dúvidas sobre o grau de degradação.
Por exemplo, se um componente está com algumas partes degradadas,
mas tem-se dúvida se reparos parciais são necessários, adota-se o índice
7.
Os índices de degradação devem ser utilizados de forma independente do
índice de urgência do serviço de manutenção. O índice de degradação
avalia cada item em relação à função que desempenha enquanto a urgência se refere ao prejuízo e à segurança do usuário. Dessa forma, podese ter para um componente o índice de degradação 1 (reposição é
necessária) e uma urgência de reparos B (urgência técnica), que seria o
caso da pintura de um brinquedo quando esta deixa de cumprir sua função principal que é proteger a estrutura de aço. Uma reposição urgente é
necessária porém ela não afeta a segurança do usuário, a não ser que o
estado de degradação provocado pela perda do revestimento afete o uso
do brinquedo. O índice de degradação de uma pintura poderia ser 7 (algumas partes degradadas e reparos parciais são necessários) porém a
área afetada apresenta uma superfície que põe em risco a segurança do
usuário tornando alta (A) a urgência de intervenção.
As inspeções devem ser realizadas por pessoas da área técnica com conhecimento da forma de utilização das planilhas. Sugere-se que seja dado
um curso rápido aos técnicos explicando a importância do preenchimen-
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to correto dos campos da planilha e como aplicar os índices de degradação e urgência.

4.9.1 Lista de checagem para inspeção
Será apresentada uma lista de itens a serem observados nas inspeções
rotineiras e uma planilha de inspeção periódica para cada brinquedo.
Uma pequena introdução traz instruções ao responsável pela vistoria das
providências a serem tomadas em caso de problemas. A inspeção rotineira poderia ser feita por uma pessoa da comunidade designada para essa
tarefa ou por funcionário da prefeitura.
Inspeção visual rotineira

Deve-se observar diariamente se alguma parte do brinquedo apresenta
algum problema. Em caso de alguma parte ou da totalidade do equipamento não estar de acordo ou puser em risco a segurança dos usuários
seria contactada a subprefeitura ou ligar para serviço de atendimento ao
munícipe e solicitada a visita de um técnico da prefeitura. Os seguintes
itens seriam observados:
a) A estrutura não deve apresentar deformações, frouxidão, movimentação excessiva, trincas, partes quebradas ou pedaços faltando;
b) O revestimento não deve apresentar danos na pintura, ferrugem, bolhas nem outros problemas, sem pontos sobressalentes que possam machucar o usuário;
c) A fundação não deve estar aparente ou frouxa no solo;
d) A superfície onde está o brinquedo deve ser limpa, não compactada,
livre de tocos e objetos cortantes. Esta camada deve cobrir as fundações
e estar sempre no mesmo nível do brinquedo;
e) Os itens consumíveis, como parafusos, correntes, cabos de aço e eixos,
não devem estar faltando, soltos, frouxos ou emperrados;
f) Todas as partes devem estar firmes e não colocar em risco a segurança
do usuário;
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g) As barreiras de proteção, corrimãos e guarda-corpos não devem apresentar frouxidão, deformações, trincas, peças faltando, movimentação
excessiva, etc (sapo e jacaré);
h) escadas, correntes de escalar e outras possibilidades de acesso devem
estar íntegras (sapo e jacaré);
i) Especial atenção deve ser dada a correntes e cabos de aço. Os mesmos
não devem apresentar nenhum dano que comprometa a segurança (sapo
e jacaré);
j) Especial atenção deve ser dada a pneus e assentos e os mesmos não
devem apresentar nenhum dano que comprometa a segurança
(hexagangorra);
k) Especial atenção deve ser dada a correntes e assentos e os mesmos não
devem apresentar nenhum dano que comprometa a segurança (balanço);
l) Especial atenção deve ser dada à conexão da argola de balançar (minicidade).
Inspeção documentada

Deve ser realizada no máximo a cada três meses. Deve ser realizado por
técnico capacitado e ser apresentado um relatório. Essa inspeção deve
seguir a planilha elaborada especialmente para cada brinquedo. Cada
item deve receber nota (de acordo com a tabela 1 anexa) e o grau de
urgência do reparo, caso necessário (tabela 2). Se houver dano que necessite de reparos urgentes, deve ser descrito o serviço a ser realizado.
Em caso de dúvida, quanto à ação a ser tomada, recomenda-se visita
especializada para averiguação.
Lista de checagem geral
1 – estrutura

ID:

necessidade de reparos:

- soldas com trincas, corrosão;
- corrosão;
- deformações da estrutura (flexão de barras) assim como
trincas, partes rompidas ou faltantes, partes com
movimentação excessiva (fadiga do material);
- barras de segurança, corrimão ou barreiras: ausentes,
vergadas, rompidos, afrouxados, com movimento
excessivo, etc;
- cantos: protuberâncias, pontas agudas ou cantos
afiados;
- fundação com movimentação ou quebrada;
- vandalismo.
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2 – revestimento
-

ID:

necessidade de reparos:

bolhas, corrosão, trincas;
desbotamento da cor;
danos causados por riscos e impactos mecânicos;
sujeira excessiva;
vandalismo (pichações, raspagem, etc.).

3 – Componentes substituíveis:
a) degraus de madeira roliça:

ID:

necessidade de reparos:

- ataque de insetos ou fungos apodrecedores;
- solto;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, trinca que comprometa
estruturalmente, etc;
- vandalismo.
b) piso de madeira:

ID:

necessidade de reparos:

- ataque de insetos ou fungos apodrecedores;
- solto;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, trinca que comprometa
estruturalmente, etc;
- vandalismo.
c) assento da gangorra:

ID:

necessidade de reparos:

- solto;
- sujo;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, etc;
- vandalismo.
d) assento do balanço:

ID:

necessidade de reparos:

- solto;
- sujo;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, etc;
- vandalismo.
e) sistema de cabos de aço:
-

ID:

necessidade de reparos:

ID:

necessidade de reparos:

ID:

necessidade de reparos:

corroídos, desgastados;
partidas, faltante;
frouxos demais ou esticados demais;
vandalismo.

f) correntes:
- corroídas, desgastadas;
- partidas, faltantes;
- vandalismo.
g) parafusos, porcas, arruelas:
-

corroído;
frouxo, solto;
faltando, desgastado, trincado;
vandalismo.
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h) eixos e mancais:
-

ID:
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necessidade de reparos:

corroído;
trincado, desgastado, quebrado, faltando;
sem lubrificação, barulhento;
vandalismo.

i) pneu (amortecedor):

ID:

necessidade de reparos:

ID:

necessidade de reparos:

- rasgado, danificado, etc;
- faltando;
- vandalismo.
j) catavento ou gira-gira:
-

catavento;
gira-gira;
corroído, barulhento, emperrado;
trincado, desgastado, quebrado, faltando;
sem lubrificação;
vandalismo.

4 – Superfície do playground:
-

ID:

necessidade de reparos:

sujeira, impurezas, etc;
material aparente (fundação, toco, ferro);
drenagem (acúmulo de água na base dos brinquedos);
compactado;
falta de material, buracos, nível baixo de areia, etc.

4.9.2 Inspeções realizadas
Foram realizadas inspeções utilizando-se a planilha proposta em dez praças, com intuito de verificar a situação atual dos brinquedos e a funcionalidade dos mesmos. São apresentados os resultados obtidos através de
tabela com os índices de degradação apurados e de urgência dos serviços
que devem ser realizados. Os resultados serão avaliados no capítulo 5.
As praças levantadas foram:
• Praça Wilson Moreira da Costa, no Butantã (subprefeitura Butantã)
• Praça Bassano del Grappa, em São Mateus (subprefeitura São Mateus)
• Praça do Encontro, no Jabaquara (subprefeitura Jabaquara)
• Praça Antonio Castro Lopes, em Ermelino Matarazzo (subprefeitura
Ermelino Matarazzo)
• Praça da EMEF Remo, em Perus (subprefeitura Perus)
• Área do Entorno Mercado Municipal da Penha, na Penha (subprefeitura
Penha)
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• Praça final da Avenida dos Metalúrgicos, na Cidade Tiradentes
(subprefeitura Cidade Tiradentes)
• Jardim Vista Alegre, na Brasilândia (subprefeitura Freguesia do Ó)
• Praça do Bambuzal (antigo Balneário), no Jardim Ângela (subprefeitura
M’boi Mirim)
• Praça do Trabalhador, na Cidade Dutra (subprefeitura Socorro)
As planilhas de levantamento foram divididas por tipo de brinquedo com
itens específicos para cada um. Na planilha, foram colocados dados de
localidade, data, hora de início e fim da inspeção e identificação do inspetor. As planilhas feitas constam do Anexo 2 deste trabalho. Foram
tiradas fotos para ilustrar a situação encontrada.
Resultados

Tabela 17. Índice de Degradação apurados nos levantamentos do brinquedo
Jacaré

Tabela 18. Urgência dos Serviço de manutenção apurados nos levantamentos do brinquedo Jacaré
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Tabela 19. Índice de Degradação apurados nos levantamentos do brinquedo
Sapo

Tabela 20. Urgência dos Serviço de manutenção apurados nos levantamentos do brinquedo Sapo

Tabela 21. Índice de Degradação apurados nos levantamentos do brinquedo
Mini-cidade.

Tabela 22. Urgência dos Serviço de manutenção apurados nos levantamentos do brinquedo Mini-cidade.
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Tabela 23. Índice de Degradação apurados nos levantamentos do brinquedo
Balanço.

Tabela 24. Urgência dos Serviço de manutenção apurados nos levantamentos do brinquedo Balanço.
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Tabela 25. Índice de Degradação apurados nos levantamentos do brinquedo
Hexagangorra.

Tabela 26. Urgência dos Serviço de manutenção apurados nos levantamentos do brinquedo Hexagangorra.
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5. Avaliação dos Brinquedos
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5. Avaliação dos brinquedos

A avaliação dos brinquedos aqui apresentada consiste na análise cruzada
dos projetos, das informações coletadas nas inspeções, dos custos para
execução e para manutenção e dos parâmetros apresentados nos capítulos 2 (relativos à manutenção) e 3 deste trabalho (relativos à segurança).
Os resultados dos levantamentos deram subsídio à análise, possibilitando
a recomendação de possíveis modificações para melhorar o desempenho
diante das solicitações. Modificações que deveriam ser realizadas foram
apontadas.
Servirão como roteiro para a avaliação os parâmetros de segurança apresentados no capítulo 3:
• integridade estrutural
• proteção contra quedas
• acabamento da superfície
• proteção contra armadilha
• os espaços do brinquedo
• acessos
• conexões
• componentes consumíveis
• fundações
• requisitos específicos para balanço, escorregador e gangorra.
Para esta atividade, contou-se co auxílio de um profissional da engenharia mecânica, o prof. Dr. Nicola Getschko, da Escola Politécnica da USP,
no que diz respeito a observações estruturais e a indicações sobre materiais que auxiliariam na redução de atrito entre as partes, e com profissionais do Laboratório de Corrosão e Proteção – IPT, Dra. Zehbour Panossian
Kajimoto e Eng. Sidney Oswaldo Pagotto Júnior, para a avaliação e proposição de sistema de pintura adequados.
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5.1 Integridade estrutural

A norma propõe que sejam realizados testes físicos (ensaios de carregamento) ou averiguação por cálculo estrutural das soluções propostas em
projeto. A Emurb não contratou projetos de cálculo estrutural, realizando
a especificação da estrutura dos brinquedos a partir exclusivamente da
experiência dos projetistas envolvidos. Tão pouco foram realizados protótipos para avaliação dos equipamentos sobre cargas reais. Provavelmente isto não seria feito mesmo se houvesse tempo para tal, pela falta
de cultura de se contratar serviços de cálculo estrutural e a realização de
testes para projetos que não os de edifícios.
Os custos para a realização dos projetos estruturais teriam sido diluídos
pelo número de vezes que os equipamentos fossem reproduzidos. Por
outro lado os prejuízos causados poderiam ter sido multiplicados caso os
brinquedos não atendessem às solicitações de uso. A exposição da população a um risco desnecessário também deve ser levada em conta quando
se toma a decisão de excluir a verificação da segurança estrutural.
Neste trabalho, a verificação da integridade estrutural realizou-se através
das inspeções de campo, observando-se os itens da norma (deformações,
trincas, etc).
As inspeções de campo mostraram que, após dois anos e meio de uso e
sem que tenham recebido nenhum tipo de manutenção, as estruturas de
modo geral se apresentam íntegras, sem deformações por uso normal ou
abusivo ou qualquer dano que pudesse ser relacionado ao mau
dimensionamento estrutural. A partir destas observações considerou-se
dispensável a verificação estrutural proposta pela norma.
Avarias estruturais por ação de carregamento foram observadas em poucos equipamentos e suas causas estavam ligadas ao desacordo da execução com o desenho, má execução dos vínculos (soldas) e atos de
vandalismo.
As estruturas mesmo que dimensionadas empiricamente não apresentaram falhas perceptíveis neste período de uso. As falhas estruturais obser-
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Figura 101. Brinquedo
Jacaré da Praça dos Trabalhadores. Plataforma
não aguentou os esforços

vadas decorriam de problemas na execução. Na Praça do Trabalhador

Figura 102. Detalhe das
ligações executadas no
brinquedo Jacaré. O arco
que não foi executado
está marcado com linha
tracejada.

do, não foi executado, sobrecarregando outras ligações que passaram a

faltavam, em dois brinquedos, os reforços estruturais projetados:
No Jacaré, o apoio de uma plataforma, que consta do projeto do brinqueexercer uma função para a qual não foram previstas. Mesmo
empiricamente, o projeto contemplava o apoio (uma mão francesa em
forma de arco) para essa plataforma para evitar o que acabou ocorrendo,
mas este não foi executado. As demais ligações não agüentaram as car-

Foto: Fábio Namiki, 2005

gas e ruíram.

solda
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Nas Hexagangorras, as manoplas não possuíam a mão-francesa curva
que fazia, em projeto, o reforço desse apoio. Assim, todo o esforço feito
na manopla recaía sobre a solda, que não agüentou ao longo do tempo.
Duas manoplas não mais existiam e uma terceira estava presa somente
a)

b)

por um ponto.

Figura 103. Esforços
atuantes nas manoplas
da gangorra. a) com
mão-francesa, b) sem
mão-francesa.
Figura 104. A manopla
sem a mão-francesa, por
falha da execução.

Figura 106. Detalhe de
gangorra sem a
manopla.

Fotos: Fábio Namiki, 2005

Figura 105. A manopla
com mão-francesa curva. Os brinquedos que
possuem esse reforço se
apresentam íntegros.

104

105

106
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Na Praça do Encontro, o Sapo implantado também não apresenta o reforço em arco da sua plataforma principal. Nenhuma avaria aconteceu até o
momento, porém nos primeiros dias de uso do brinquedo foram roubadas
as tábuas que formavam o piso desta plataforma e, como elas não haviam sido repostas, foram reduzidas as chances de esforços elevados nas

Figura 107. Brinquedo Sapo da
Praça do Encontro. Piso da plataforma principal foi removido logo
na primeira semana reduzindo as
chances de falha da estrutura.

Foto: Fábio Namiki, 2005

soldas.

Nos balanços, assim como nas manoplas das gangorras, foi projetada
uma mão francesa em forma de arco (neste caso, bem maior) como reforço à trave principal. Com a mão francesa curva, o vínculo sofre esforços
maiores do que se tivesse sido feita uma barra reta. Na barra reta, as
tensões são basicamente de tração e compressão. Na barra curvada, geram-se tensões de momento. As tensões são transferidas para os vínculos, aumentando sua solicitação. Por isso, os vínculos, neste caso, devem
ser soldados de forma mais cuidadosa para que resistam a estas solicitações. Em alguns lugares, as soldas têm resistido, em outros não. Isto leva
à conclusão de que não houve um padrão de qualidade para o trabalho
dos soldadores que, idealmente, seriam profissionais de grande responsabilidade.
Em levantamento realizado na Praça General Milton Tavares de Souza,
em 2004, observou-se uma mão francesa faltando em um balanço. A
barra foi arrancada, o que pode ter sido feito por uma ação de vandalismo, porém a solda permaneceu na chapa à qual estava ligada. O mais
provável é que a solda não tenha sido bem executada e não estivesse
aderindo a mão francesa à trave, o que facilitou a ação de vandalismo.
Na Praça do Trabalhador, a solda manteve a conexão da mão francesa à
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trave mesmo quando sofreu um esforço de vandalismo. Os tubos entorta-

Fotos: Fábio Namiki, 2005

ram mas permaneceram unidos.
110

109

108

Avarias na estrutura do
brinquedo balanço.
Da direita para esquerda:
Figura 108. Detalhe da
mão francesa faltando
na Praça General Milton
Tavares de Souza.
Figura 109. Balanço na
Praça dos Trabalhadores.
Mão francesa deformada
por ação de vandalismo.
A ligação resistiu ao esforço.
Figura 110. Detalhe da
ligação da mão francesa
deformada.

Ainda que não fossem a causa de problemas estruturais, alguns detalhes
construtivos colaboraram para a diminuição da vida útil das estruturas
dos brinquedos. Há, por exemplo, detalhes que facilitam o acúmulo de
água, acelerando o processo de corrosão e afetando o desempenho estrutural e de uso dos brinquedos, e detalhes que não minimizam os desgastes por atrito (que, nos brinquedos, comprometem correntes, eixos, mancais
e cabos de aço).
Além de garantir que o material utilizado resista a cargas mecânicas é
preciso garantir que o aço não perca material. Os brinquedos estão sujeitos a perder material ou por uma ação física (atrito, vandalismo, etc.) ou
por uma ação química (corrosão atmosférica e galvânica). A diminuição
da espessura do aço compromete a resistência de toda a estrutura.
Corrosão e pintura

A corrosão é o processo natural de degradação do aço. Os brinquedos
estão sujeitos a dois processos comuns de corrosão: a atmosférica, um
processo eletroquímico de reação do material com a atmosfera de maneira a formar um óxido, e a galvânica, processo que ocorre principalmente
quando dois materiais de potenciais eletrolíticos diferentes, como aço e
alumínio, são postos em contato direto na presença de um meio eletrolítico.
Dobras no aço podem criar diferença de potencial entre dois pontos criando a possibilidade de correntes galvânicas que provocam a corrosão.
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Para que ocorra o fluxo de elétrons, causando a deterioração do material,
é necessária a existência de um meio eletrolítico, como a água. Quanto
mais impura for a água, melhor será o meio eletrolítico e maior será o
efeito da corrosão. A mais leve umidade pode formar um meio eletrolítico.
Num ambiente normal, pode-se dizer que sem água, não há corrosão.
Para evitar a corrosão pode-se adotar as seguintes soluções:
• Substituir os materiais sujeitos à corrosão por outros, não suscetíveis a
este processo;
• Utilizar um aço em que o próprio produto da corrosão forma uma
barreira que estanca o processo (aço patinável ou aço inox);
Fotos: Fábio Namiki, 2005

• Utilizar uma camada de um outro metal com potencial menor (zinco,
alumínio) que perde elétrons no lugar do metal de maior potencial (ferro)
– é o que ocorre, por exemplo, quando se galvaniza o aço;
• Evitar que o aço entre em contato com o meio, utilizando tintas, concreto, entre outros, como barreira.
111

Os brinquedos estudados foram protegidos por pintura com tinta epóxi.
A tinta epóxi utilizada protege o aço através da formação de barreira
entre o aço e o meio ambiente. Quanto maior for a espessura da tinta,
maior a proteção. Nenhuma tinta é impermeável, elas possuem baixa
permeabilidade, porém são permeáveis o que faz com que seja necessário

112

tomar cuidado durante o projeto e a produção para evitar situações de
acúmulo de água sobre a estrutura.

Figura 111. Detalhe da
corrosão no brinquedo
Nas inspeções verificou-se que as estruturas dos brinquedos apresentaMini-cidade da Praça do
vam um alto grau de corrosão que, em alguns pontos, chegava a comproBambuzal. O furo formado pela corrosão pos- meter a recuperação da peça afetada, tornando necessária a substituição
sui bordas cortantes.

desta. O problema, em grande parte, decorre de detalhes da execução que

Figura 112. Corrosão em
possibilitam o acúmulo de água sobre a estrutura. Frestas ou locais onde
corrimão do brinquedo
Jacaré da Praça dos Tra- a água não escoa adequadamente foram encontrados nos brinquedos
balhadores.

Figura 114. Criança
brincando na Praça dos
Trabalhadores no Jacaré.
Mesmo com estrutura
perigosamente corroída
o brinquedo é muito
utilizado.

Fotos: Fábio Namiki, 2005

Hexagangorra, Jacaré e Sapo.

Figura 113. Corrosão na
estrutura da escada de
tubos de aço do brinquedo Jacaré da Praça
Bassano Del Grappa.
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Apesar dos eixos e mancais das gangorras estarem protegidos diretamente da chuva, os braços das gangorras levam a água para dentro do
cilindro. Em alguns brinquedos a água que entra fica acumulada em cima
dos mancais pois as mãos francesas utilizadas como reforço são fechadas, formando piscininhas. O detalhe para resolver este problema seria
utilizar mãos francesas que não fossem fechadas, fazendo com que a
água escorresse para fora da estrutura.
Outro ponto crítico em relação à Hexagangorra é a impossibilidade de se
fazer uma limpeza na área interna do cilindro onde ficam os eixos da
gangorra, pois o cilindro tem sua tampa soldada. A sujeira acumulada
faz com que as partes internas demorem ainda mais para secar. A umidade chega até o aço, pois as pinturas não são impermeáveis. No desenho
do brinquedo foi feita a observação para que a tampa do cilindro fosse
removível para possibilitar a manutenção, porém não foi especificado de
que maneira.
Nos brinquedos Sapo e Jacaré, a união da estrutura do escorregador com
a estrutura principal dos brinquedos deixa um espaço para infiltração e
acúmulo de água. A montagem poderia ter previsto a sobreposição da
chapa de aço inox do escorregador sobre a estrutura principal do brinquedo, eliminando a fresta que se forma. As partes laterais deveriam ser
calafetadas garantindo o escoamento da água para fora da estrutura.

infiltração
Figura 115. Detalhe da
montagem da estrutura
do escorregador com a
estrutura principal do
brinquedo Jacaré e Sapo.
espaço para
acúmulo de água.

Figura 116. Detalhe de
corrosão na união do
escorregador com a estrutura principal do
brinquedo Jacaré.

Foto: Fábio Namiki, 2005

O vergalhão utilizado
para arrematar o espaço
formado entre os tubos
retangulares de aço retém a água que infiltra
entre a superfície do
escorregador (chapa de
aço inox) e o tubo redondo da estrutura
principal.
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Foto: Fábio Namiki, 2005
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Figura 117. Detalhe de
corrosão de tubo redondo de aço do brinquedo
Jacaré na Praça dos Trabalhadores.

No Jacaré, pode-se observar que o tubo de aço que forma a estrutura
sobre o escorregador (boca do Jacaré) não foi tampada e, apesar do tubo
estar virado para baixo, a umidade entra e inicia um processo de corrosão de dentro para fora. O interior do tubo não recebe revestimento de
tinta e, em ambientes mais agressivos como na praça do Trabalhador, a
corrosão estava bastante avançada.
No Jacaré, as tábuas de madeira são apoiadas sobre a estrutura metálica
deixando frestas de difícil secagem e escoamento de água. Além disto, a
madeira retém umidade. Para proteger a estrutura metálica, nesses pontos poderia ser utilizada uma pintura betuminosa sobre a pintura epóxi,

Figura 118. Frestas entre as peças acumula
água e acelera o processo de corrosão.

Fotos: Fábio Namiki, 2005

aumentando a impermeabilidade da camada protetora.
Detalhe de frestas deixadas na execução e riscos
causados por vandalismo.

Figura 119. Riscos removem a camada protetora expondo o aço à
corrosão.
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Frestas deixadas entre as peças soldadas também retém umidade e deveriam ter sido evitadas ou calafetadas. Riscos na pintura, feitos por acidente ou por vandalismo, expõem o aço ao processo de corrosão. Esse é
um ponto que deve ser observado durante a manutenção e tratado o mais
rapidamente possível.
Além dos detalhes construtivos, o sistema de pintura não foi o mais apropriado para ambientes mais agressivos. O revestimento do metal tem a
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função de protegê-lo das condições atmosféricas do meio ambiente. Um
revestimento com falhas possibilita o início do processo de corrosão do
aço que, se não recuperado e revestido a tempo, causa os danos observados nas inspeções. O sistema de pintura utilizado apresentava apenas
uma demão de tinta epóxi, como fundo, que proporciona uma camada
com espessura de 25 a 30 mícrons, e uma demão de tinta epóxi, como
acabamento, que também fica com uma espessura de 25 a 30 mícrons,
ambos aplicados por pulverização (informações das espessuras fornecidas
pelo fabricante da tinta segundo o método de aplicação). A totalidade da
espessura da camada não apresenta boa proteção por barreira nos ambientes mais agressivos como, por exemplo, as localidades próximas da
Represa Guarapiranga.
Aparentemente, o preparo de superfície antes da aplicação da pintura
também não foi tão cuidadoso quanto o recomendado nas normas. Podese observar frestas que não foram seladas e partes onde provavelmente a
superfície não foi totalmente limpa. As soldas apresentam imperfeições
como pontas e cantos, nos quais a tinta fica com menor espessura. Pode1

O Laboratório de
Corrosão e Proteção do
Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de
São Paulo - IPT,
coordenado pela Dra.
Zehbour Panossian
Kajimoto, criaram para a
Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo –
Sabesp – normas técnicas
internas, denominadas
NTS, com esquemas de
pintura das estruturas
metálicas sujeitas a
corrosão. Baseando-se na
NTS - “Esquema de
pintura para
equipamentos e/ou
componentes
confeccionados em aço
carbono (zincado ou não)
ou ferro fundido pintados
com tinta epoxídica, que
apresentam corrosão
vermelha e estão sujeitos
a umidade freqüente” foi
elaborada a proposta de
um esquema de pintura
para os brinquedos
estudados.

se observar respingos de soldas nos brinquedos. Além da possibilidade
de que se soltem, é praticamente impossível cobrir respingos de solda
com tinta de maneira uniforme. Os respingos tornam-se uma causa comum de falha prematura da pintura.
A preparação da superfície é responsável pelo sucesso ou não de um
sistema de pintura. Quanto melhor o preparo da superfície, melhor é a
adesão da tinta e, conseqüentemente, sua vida útil. Existem diversos níveis de limpeza de superfície sendo a limpeza manual a menos eficiente
e a limpeza por jateamento abrasivo a que proporciona melhores resultados (DIAS, 1997).
Em função da capacidade de limpeza pela mão-de-obra pode-se especificar um sistema de pintura mais adequado1. Neste caso, sabendo-se que o
preparo da superfície de pintura na manutenção desses brinquedos é sempre manual ou mecânico, o sistema de pintura escolhido deve apresentar
boa aderência às condições oferecidas por este preparo. Um sistema de
pintura que utilize uma tinta epóxi-mastic em duas demãos, como fundo,
e tinta poliuretano ou epóxi resistentes a exposição a raios solares, como
acabamento, aumentaria a vida útil do revestimento e, por conseqüência,
da estrutura. Cada demão de tinta epóxi-mastic resulta em uma camada
de 100 mícrons e de tinta epóxi aplicada com pincel, de 30 a 40 mícrons.
O total desta camada é de, pelo menos, 230 mícrons, uma barreira mais
eficiente.

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO | ESTUDO DE CASO: BRINQUEDOS DO PROGRAMA CENTROS DE BAIRRO

121

A pintura deve sempre estar sendo avaliada, buscando-se possíveis falhas e corrigindo-as o quanto antes.
É importante ressaltar que este sistema é mais dispendioso inicialmente e
que a manutenção requerida, nos dois casos, deve ser feita por profissional treinado sob o risco de utilização inadequada da tinta e de desperdício. Por ser uma tinta bicomponente, uma vez realizada a mistura, as
sobras resultantes do processo são descartadas. Além disto, um galão de
tinta epóxi-mastic custa atualmente (2004) 12% a mais que um epóxi
comum que, por sua vez, custa 175% a mais que uma tinta alquídica
(esmalte sintético). Esse tipo de tinta não se encontra a venda se não em
lojas especializadas.
Diante destes custos, vale adotar mais de um sistema de pintura. Para as
áreas de alta corrosividade atmosférica, adota-se o sistema proposto acima. Para as áreas onde o ambiente não é agressivo, pode-se usar tintas
alquídicas sendo uma ou duas demãos de zarcão, como fundo, e uma ou
duas demãos de esmalte sintético, como acabamento. Para qualquer sistema, a preparação da superfície é fundamental para a durabilidade.
Todas as tintas citadas podem ser aplicadas com pincel. O pincel alcança
cantos difíceis, retira partículas da superfície (que são incorporadas à
tinta) e resulta em uma camada de tinta mais espessa (GNECCO, 1989).
Em relação à manutenção, a realização de pintura dos equipamentos não
é uma tarefa fácil. É demorada e envolve planejamento prévio. Requer o
isolamento do brinquedo durante o período dos serviços e vigilância para
evitar que as crianças o utilizem antes da cura da tinta.
Madeiras

A madeira dos pisos e degraus tem apresentado excelente resistência às
condições às quais está exposta. Os problemas encontrados nas inspeções se relacionavam ao sistema de fixação das tábuas, que utiliza parafusos de rosca soberba embutidos com o posterior cavilhamento (tampa
de madeira colada sobre os buracos). Apesar do bom acabamento, esta
fixação dificulta a manutenção porque é preciso tirar a cavilha para acessar
o parafuso e colocar nova cavilha devidamente recortada e lixada.
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5.2 Proteção contra quedas

O brinquedo Jacaré possui corrimãos e guarda-corpos feitos de tubos de
aço com diâmetros de 25,4 mm e 31,75 mm, ambos atendem à especificação
das normas. Todos os acessos do Jacaré e do Sapo são formados por
estruturas de escalar, não sendo necessários, de acordo com as normas,
corrimãos ou guarda-corpos.
As alturas variam entre 84 cm e 100 cm e, acima da superfície de apoio,
existe uma barra intermediária que serve de corrimão para as crianças
menores. Os primeiros brinquedos Sapo e o Jacaré produzidos apresentam barreiras fechadas com tela de arame 5 x 5 cm que foram substituídas nos seguintes por tubos de aço na horizontal. As barras horizontais
possibilitam a escalada, não sendo recomendadas pelas normas. (figura

Foto: Fábio Namiki, 2005

76 e 77)

Figura 120. Corrimão do
brinquedo Jacaré. Barra
intermediária serve de
corrimão para as crianças menores.

A cabeça do Jacaré possui uma estrutura em bico acima do escorregador,
que forma a boca do Jacaré. Essa estrutura está a aproximadamente 2,70
m do chão e é de fácil acesso (por dentro do brinquedo). A norma recomenda que a altura máxima de queda não ultrapasse 3 m medidos a
partir do solo. Apesar de estar dentro das recomendações, era uma peça
que de fato convidava crianças mais audaciosas a se pendurarem até a
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ponta. Durante levantamento realizado em 2003 na praça da avenida dos
Lagos, uma moradora relatou sobre o acidente de uma criança que caiu
da cabeça do Jacaré e fraturou o braço. Os Jacarés executados depois
deste foram feitos com essa estrutura encurtada e são, portanto, mais
seguros.
Figura 121. Brinquedo
Jacaré antes da alteração
do desenho da cabeça.

Fotos: Fábio Namiki, 2005

Figura 122. Brinquedo
Jacaré após a modificação realizada no desenho
da cabeça.
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O brinquedo Mini-cidade é feito para escalar, portanto deve atender aos
diâmetros mínimos e máximos de pegada (respectivamente 16mm e
45mm). Os tubos utilizados para a confecção dos apoios (argolas e escadas) têm diâmetro compatível com o recomendado pela norma, com exceção da estrutura principal (tubos de 63,5 mm de diâmetro) e das argolas
menores (diâmetro da barra de 12,7 mm), sem que isto represente risco à
segurança porque há sempre tubos próximos com diâmetro adequado.
Esse equipamento tem sua parte mais elevada a 1,30 m da chão, sem
guarda-corpo ou barreira. Segundo a norma britânica, seria necessário o
guarda-corpo. Já a norma brasileira exclui desta exigência os brinquedos
de escalar, o que é bastante razoável.
Os roletes de madeira de eucalipto utilizados nas escadas do Jacaré e do
Sapo possuem um diâmetro entre 60 e 80 mm, dificultando a pegada
para uma criança pequena. Pela norma, esta dimensão deveria ser menor
que 60 mm para uma pegada segura, em especial no Sapo, onde a escada
é vertical.
As manoplas da Hexagangorra possuem um diâmetro de 12,7mm, medida inferior à recomendada pela norma. Para ajustar a medida da pegada
pode-se enrolar tiras de borracha de câmara de pneu na manopla até a
obtenção do diâmetro necessário. Essa medida também torna a manopla
mais segura caso a criança bata a boca nesta peça.
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5.3 Acabamento das superfícies

Foram deixados, em alguns pontos, respingos de solda, que formam saliências pontudas que podem machucar a mão de uma criança.
As chapas perfuradas que formam os pisos das plataformas em balanço
do Sapo e do banco da Mini-cidade são arrematados com uma barra de
aço de 6,3 mm de diâmetro. Na Praça EMEF Remo esse acabamento não
foi colocado no Sapo, deixando exposta a lateral serrilhada da chapa
perfurada. Durante a inspeção nesta praça uma menina se cortou.
Devido ao avançado estado de corrosão de algumas estruturas, a superfí-

Figura 123. Detalhe de
tubo corroído do brinquedo Mini-cidade da
Praça do Bambuzal.

cie dos tubos de aço apresentava pontos que poderiam machucar uma
criança. No Jacaré da Praça do Trabalhador, a corrosão consumiu o aço
de uma alça de se pendurar e a transformou em uma lâmina fina e

Figura 124. Alça de se
pendurar corroída na
Praça do Trabalhador.

serrilhada. Na praça do Bambuzal, a Mini-cidade apresentava, por conta
da corrosão, buracos com bordas cortantes nos tubos da estrutura. (foto)

Figura 125. Tela de proteção danificada na pra- As telas de arame utilizadas para proteção contra queda estão danificadas
ça EMEF Remo.
em muitos brinquedos por ação de vandalismo. Em muitos casos a tela
Figura 126. Chapa de
apresenta pontas de arame virados para dentro do brinquedo, configuaço perfurada sem acarando alto risco de ferimento.
bamento na borda.
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Fotos: Fábio Namiki, 2005
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5.4 Armadilhas

Os brinquedos Jacaré, Mini-cidade e Sapo formam possíveis armadilhas
de cabeça e membros em forma de “V”. Esses Vs são resultado do encontro de dois arcos e poderiam ser evitados soldando-se ali uma barra horizontal de forma a não mais conformar um “V” anguloso. O triângulo
formado deve ter dimensões que não formem uma armadilha para o pé
ou mão.
Quando não são colocados os pneus para amortecer o impacto do braço
da Hexagangorra, forma-se uma possível armadilha que pode envolver
acidentes com pés, mãos, e até mesmo cabeça.
As correntes utilizadas nos brinquedos não atendem às dimensões necessárias para evitar a armadilha apresentada na norma, podendo prender o
dedo de uma criança. Durante as inspeções pôde-se observar, no Sapo da
Praça EMEF Remo, duas extremidades de tubos não fechados em local de
possível acesso pelas crianças. A abertura no tubo tinha aproximadamente 2 cm: uma possível armadilha para o dedo.
Na parte mais alta das pontes, os roletes de madeira não chegam até a
plataforma deixando um espaço que forma uma armadilha pois é possí-

Figura 127. Vão deixado
no final da ponte de
madeira forma uma possível armadilha para a
perna.
Figura 128. Na Praça
EMEF Remo um tubo
aberto pode significar
uma armadilha para o
dedo.
Figura 129. Armadilha
em “V” formada pela estrutura em arco dos
brinquedos Jacaré e
Sapo. Uma barra horizontal pode ser soldada
unindo os arcos e evitando a formação de um
“V” perigoso.

Fotos: Fábio Namiki, 2005

vel enfiar nele a perna e o pé.
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Barra horizontal
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5.5 Espaços dos brinquedos

Os espaços internos e externos dos brinquedos são satisfatórios para as
movimentações das crianças, possibilitando inclusive a entrada de um
adulto caso seja necessário. No entanto, devido ao grande número de
crianças que utilizam ao mesmo tempo o brinquedo, observou-se um
grande número de trombadas.
Os espaços deixados entre os brinquedos e um obstáculo ou mesmo outro
brinquedo, para garantir uma área de queda (mínimo de 1,50m), atendem
a norma em todas as praças onde foram realizadas as inspeções.
As superfícies de todas as localidades apresentavam-se sujas, com dejetos
de animais ou com material que poderia machucar o pé de uma criança
descalça. Na Praça EMEF Remo havia cacos de vidro no chão próximos a
um dos brinquedos.
A maioria das superfícies dos playgrounds eram de chão batido (antes
gramado) e se apresentavam bastante compactadas e esburacadas. Se-

Fotos: Fábio Namiki, 2005

gundo a norma, este tipo de superfície de absorção de impacto pode ser
Figura 130. Buraco formado na saída do
escorregador acumulando água e barro nos dias
de chuva.

utilizada para brinquedos que apresentam altura de queda máxima de 1

Figura 131. Praça do
Jardim Vista Alegre. A
grama utilizada para
amortecimento de impacto não aguentou o
pisoteio e morreu, sobrando apenas terra
nua.

se formava.

metro. A reclamação mais freqüente dos usuários, entretanto, é relativa à
lama que se forma durante o período das chuvas. Na Praça do Bambuzal,
um morador colocou areia sobre o chão batido para diminuir a lama que

As praças que tinham areia como superfície protetora, como a Praça do
Encontro, apresentavam uma camada muito fina. A norma recomenda
uma camada de 30 cm de profundidade de areia para que seja utilizada
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para a absorção de impactos de brinquedos com altura de queda de até 3
metros. Entretanto, um problema comum em relação à areia é a necessidade de trocas periódicas devido a contaminação por dejetos de animais.
Na praça Bassano Del Grappa, foi utilizado pedrisco no playground que
se encontrava em bom estado de conservação, proporcionando um bom
amortecimento e se mostrando ser o material de manutenção mais fácil.
Uma solução que foi utilizada pelo programa Centros de Bairro e que
apresentava boa absorção de impactos era a mistura de pedrisco com
serragem, porém nenhuma praça com essa característica foi inspecionada. Na Europa, mesmo em playgrounds públicos, tem sido utilizado um
piso emborrachado muito macio, que dá a sensação de ter espuma ou
molas sob o revestimento – uma solução até o momento muito distante
de nossa realidade.
Na Praça do Trabalhador foi executada uma pequena retenção, provavelmente para a posterior colocação de areia na saída do escorregador. Como
a areia não foi colocada, restou um degrau no qual é possível tropeçar.
Observou-se o afloramento das fundações dos brinquedos, que formam
possíveis obstáculos para crianças e adultos tropeçarem.

5.6 Acessos

Os acessos dos brinquedos são todos através de uma estrutura para escalar, seja escada (tipo marinheiro curvada) ou escadas-teias ou escadas de
madeira roliça como degrau apoiados em cabos de aço. As escadas-teia
feitas de correntes proporcionam uma boa pegada, porém os elos não
apresentam as dimensões especificadas pela norma (item armadilhas).
Os degraus de madeira são horizontais, apresentam um mesmo
espaçamento e não rodam em falso. Porém, como já foi observado, o
diâmetro do degrau é maior que o recomendado para uma criança menor
pegar com segurança.
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5.7 Componentes consumíveis

Os componentes consumíveis são aqueles que, por se desgastarem mais
rapidamente que a estrutura, devem ser substituídos periodicamente. Para
a facilidade da manutenção, estes componentes devem ser pensados de
forma que sua remoção seja dificultada aos usuários, mas não à equipe
de manutenção.
Para evitar furtos, a solução adotada nos brinquedos estudados foi a de
soldar os componentes substituíveis. Todas as porcas de fixação dos assentos da balança e gangorra são soldadas ao parafuso ou têm a ponta do
parafuso amassada para que estes não sejam removidos. A tampa que
daria acesso aos eixos da gangorra, possibilitando a limpeza e lubrificação, também foi soldada assim como os eixos do balanço e gangorra,
impedindo a substituição do mancal ou da bucha utilizada na redução do
atrito entre os metais. Mesmo as correntes são soldadas às alças de sustentação.
A própria norma brasileira de segurança de brinquedos de playground
NBR 14350 recomenda que os equipamentos de uso público tenham as
contraporcas soldadas para evitar a remoção por ações de vandalismo.
Essa medida dificulta muito a manutenção, pois torna-se necessária uma
ferramenta de corte para a troca de um simples parafuso e uma máquina
de solda para prender a nova porca definitivamente no parafuso. Sem
contar que, durante a soldagem, a camada de proteção do aço é danificada,
sendo necessário retoque na pintura, aumentando o serviço. O custo de
um parafuso é irrisório perto de todo o planejamento e deslocamentos
envolvidos para a troca do referido parafuso e soldagem da porca.
Para evitar que, por algum motivo, os parafusos percam o aperto é possível utilizar porca normal e contraporca travante com nylon (como utilizadas pela indústria automotiva).
No caso dos assentos dos balanços, pode-se embutir a porca do parafuso,
tornando necessária uma ferramenta apropriada para a remoção do parafuso e, portanto, dificultando o acesso à porca. O sistema utilizado nos
balanços também não possibilita a troca das correntes sem a utilização
de solda.
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5.8 Cabos de aço

Os cabos de aço utilizados são compostos por arames galvanizados, com
6x7 fios por cabo. O detalhe de fixação dos cabos não está em concordância com a norma, pois utiliza apenas um grampo no fechamento do
laço. O sistema de fixação por grampos prevê a utilização de três grampos distantes entre si 5 cm.
Há grande atrito entre os cabos e as alças por onde passam, sendo essa
uma das razões de rompimento. O sistema de fixação também está executado em desacordo com os procedimentos recomendados na norma de
cabos de aço. Foram utilizados tubos de metal na escada de madeira
Figura 132. Detalhe da
roliça como espaçador dos degraus – um novo ponto de atrito para o
colocação da tira de borracha de câmara de pneu cabo de aço.
na barra de fixação dos
Como se observou, muitos cabos estão partidos nesses pontos de atrito e
cabos de aço.

muitos apresentam seus arames partidos. O atrito não só prejudica a durabilidade do cabo como também prejudica a durabilidade da estrutura
onde está apoiado. Nesses pontos temos a remoção da camada protetora
tanto da estrutura quanto da camada de zinco do arame do cabo de aço
Figura 133. A borracha desprotegendo-o quanto à corrosão. A corrosão formada é removida pelo
protege o revestimento
atrito entre as duas partes e o desgaste é ainda mais acelerado que o
da estrutura do desgaste
por atrito com a sapati- desgaste pelo atrito em si.
lha do cabo de aço.

Uma solução para minimizar o atrito seria a utilização de tiras de borracha (câmaras de pneu) formando uma camada de isolamento entre as
Detalhe das formas
como foram realizadas
as fixações dos cabos de
aço.

partes em atrito. Cabos de aço revestido com plástico transparente tam-

Da esquerda para direita:

seu desempenho deve ser acompanhado na prática.

Figura 135. Fixação do
cabo de aço a uma barra
soldada a estrutura feita
diretamente (sem laço)
com um grampo.

sapatilhas com a barra de sustentação. Essa solução é econômica, mas

Fotos: Fábio Namiki, 2005

Figura 134. Fixação do
cabo de aço laçando
uma barra soldada à estrutura principal do
brinquedo. A fixação foi
realizada com apenas
um grampo.

bém resolvem o atrito nas alças, porém continuaria a existir o atrito das
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Nas inspeções realizadas pôde-se constatar que o cabo de aço revestido
utilizado na Praça do Encontro apresentava-se íntegro, porém os únicos
grampos que os sustentavam foram removidos para a realização de um
conserto no balanço. Em todos os levantamentos realizados os cabos
estavam presos por apenas um grampo. Na Praça do Trabalhador, ao
invés do cabo de aço laçar uma barra, ele estava preso a uma barra
posicionada no mesmo sentido que o cabo, com apenas um grampo.
Quando da realização da troca dos cabos de aço, a norma recomenda a
substituição do conjunto de cabos que realizam a sustentação de uma
mesma peça, porém os cabos dos brinquedos não estão sujeitos às mesmas tensões e, portanto, poderiam ter suas trocas previstas separadamente.

5.9 Correntes

Foram utilizadas correntes de aço zincado, com espessura de 6mm e espaço interno de 10 x 16mm. As dimensões das correntes utilizadas não
atendem as especificações das normas quanto à formação de armadilhas
para dedo (a maior dimensão tem que ser menor que 8,6mm). Devem ser
buscadas, no mercado, correntes com essas dimensões. As correntes
fabricadas em conformidade com a norma DIN 32891-2 atendem essa
especificação.
As correntes utilizadas apresentam, apesar da zincagem, uma leve camada de corrosão vermelha na sua superfície. Seria possível realizar
galvanização a fogo para aumentar a espessura da camada de zinco nesse material, aumentando sua proteção contra corrosão. Os custos de
galvanização por imersão acresceriam 8% nos custos da corrente. É importante fazer um acompanhamento dessa solução e observar se o aumento de resistência à corrosão aumenta a durabilidade da corrente (uma
vez que o atrito entre os elos continua a existir, desgastando a camada
protetora).
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Fotos: Fábio Namiki, 2005
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Desgaste das correntes. Pode-se observar que os pontos de maior desgaste nas correntes estão
Da esquerda para direita.

nos elos que ligam a corrente às alças da estrutura principal dos brinque-

Figura 136 e 137. Detalhe de desgaste no pri- dos. Em algumas situações os elos apresentavam 50% de sua espessura
meiro elo da corrente.
original e em certas áreas visitadas já estavam rompidos.
Figura 138. Elo soldado
à alça no brinquedo
Sapo da Praça do
Bambuzal.

No caso das escadas-teia, as alças de fixação são de uma bitola maior
que o espaço entre as correntes, então, os elos foram abertos e ressoldados
ajustando-se à alça. Em muitos casos o primeiro elo foi solidarizado à
alça.
O atrito da corrente com as alças que a sustentam remove a camada de
proteção da alça, expondo o aço à corrosão. A corrosão acelera a perda
de material por atrito. O produto da corrosão é removido pelo atrito e
nova camada de ferrugem é formada, que novamente é removida pelo
atrito em um processo contínuo. Como forma de evitar esse problema
pode-se utilizar a mesma solução apontada para os pontos de atrito nos
cabos de aço.

Figura 139. Alça protegida por tiras de borracha de câmara de pneu.
A conexão da corrente
pode ser realizada por
um elo de união tipo VS
ou argola feita especialmente no local.

Para facilitar as trocas das correntes e resolver o problema de diferença
de bitolas pode-se utilizar elos de união tipo VS, que não possuem saliências que poderiam machucar as crianças e que não podem ser removidos sem uma ferramenta. A desvantagem dessa união está no seu custo
elevado. O custo total do Jacaré, por exemplo, teria um acréscimo de
2,5%. Outra opção, mais trabalhosa, é a confecção de um elo com barra

Argola soldada no lugar

de aço redondo de 6,3mm ( ¼”) de forma que o espaço interno após o
fechamento do elo seja maior que 12mm.

Elo de união VS
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5.10 Fundações

Os brinquedos possuem suas bases soldadas a ferros de espera, chumbados em blocos de fundação executados com o formato de uma caixa. Não
foi efetuado, nos cantos, nenhum arredondamento ou chanfro. A altura
de recobrimento dos blocos de fundação especificada nos projetos dos
brinquedos foi de 20 cm.
Para esta medida estar em acordo com a recomendação da norma britânica, os cantos dos blocos de fundação deveriam estar arredondados com
um raio mínimo de 10 cm. Para a forma como foi executado, o cobrimento
deveria ser de 40 cm com material solto (areia). Como a maioria dos
playgrounds visitados apresentava superfície de chão batido, o
recobrimento de 20 cm torna-se satisfatório.
Ainda assim, em muitos brinquedos foram observadas fundações aparentes, representando perigo de tropeções e topadas pelas crianças.
Nos equipamentos com escorregador, as fundações do apoio da saída da
área deslizante estavam freqüentemente aparentes e algumas se projetavam para além do escorregador.

5.11 Balanço

Os assentos estão instalados dois a dois em baias diferentes, conforme a
norma, e os espaços de utilização são adequados. A altura do assento em
relação ao chão estava de acordo com a norma nas praças inspecionadas.
As dimensões de um assento para o outro e de um assento até o estrutura
de apoio da trave superior estão em desacordo com a norma. As correntes do balanço são paralelas umas às outras possibilitando o deslocamento lateral dos assentos e podendo causar desestabilidade no ato de
balançar.
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Figura 140. Proposta
Recomenda-se a utilização de um revestimento macio na borda do badimensional para estabilidade do assento do ba- lanço uma vez que não foi realizado o ensaio proposto pela norma para
lanço.
verificação do dano causado pelo impacto do assento de balanço com

uma criança que invada a área de utilização.
F > 0,52m
L=1,40m

G=0,45m

Figura 141. Sugestão de dimensionamento de acordo com a norma BS EN 1176-98.

L = 1,40m

Para estabilidade do
assento do balanço
F > G + 5% L

1,80m

40cm

20cm

37cm

C > 0,48m

S > 0,58m

h2 = 37cm

h2 > 350mm
C > 20% L + 200mm
S > 20% L + 300mm

5.12 Escorregador

As superfícies deslizantes dos escorregadores não apresentavam um desenho padrão. Cada brinquedo possuía uma curvatura e uma inclinação.
No projeto não estava detalhado o perfil da superfície deslizante mas o
comprimento em projeção estava e não foi atendido na execução.
As bordas laterais e o arremate da chapa de inox na saída do escorregador
se apresentam em conformidade com as normas.
Para verificação da superfície deslizante, foi utilizado o método apresentado na norma americana. Ela estabelece que a altura do escorregador
dividida pelo seu comprimento em projeção (excluída a área plana no
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começo da descida) deve ser no máximo 0,577. No Jacaré, a média dessa
proporção foi de 0,75 e, no Sapo, foi de 0,59, ambas acima da especificação.
A angulação máxima foi respeitada, não ultrapassando os 37º medidos a
partir da horizontal apresentados na norma brasileira. A norma britânica
aponta uma angulação máxima de 60º, porém, na média (entre as diversas angulações de cada escorregador), deve apresentar uma inclinação
menor que 40º.
A área de desaceleração (saída do escorregador) apresentava uma extensão também variada e nenhuma atendia às recomendações da norma
com relação a esse requisito. Este trecho dos escorregadores executados é
muito inclinado para essa função. A não desaceleração causa grande
impacto na descida. Na Praça do Encontro, durante a inspeção, foi presenciada a queda de uma criança ao final da superfície deslizante.
Figura 142. Desenho
mostrando acidente na
saída do escorregador.
Cena similar a esta foi
presenciada na Praça do
Encontro, durante a realização da inspeção para
este trabalho.

5.13 Gangorra

A Hexagangorra não ultrapassa o limite de altura durante a movimentação e seu braço não ultrapassa 20º, apresentado na norma como ângulo
limite.
A norma define a altura mínima do assento como sendo de 20 cm quando este se encontra na posição mais baixa. Essa altura variava nos brin-
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quedos entre 23 e 16 cm dependendo da posição do pneu de amortecimento.
Cada assento possui uma manopla atendendo à norma. Como já foi coloDa esquerda para direita:
Figura 143. Detalhe de
pneu enterrado para
amortecimento de impacto.

cado, um ajuste deve ser feito em relação ao diâmetro da empunhadura
para se adequar à recomendação da norma quanto a esse requisito.
A utilização de pneus no amortecimento do impacto do braço da gangorra
é uma solução original que requer apenas substituição quando necessário. Filosoficamente, é uma solução que não representa um custo mas um

Fotos: Fábio Namiki, 2005

Figura 144 e 145. Brin- lucro: quando se reutiliza um objeto que havia sido descartado, a prefeiquedo Hexagangorra e
tura está aliviando os aterro sanitários e poupando energia.
pneus para amortecimento.

143

144
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5.14 Comparação de custos

Nas inspeções pôde-se constatar que não foi realizada qualquer manutenção nos brinquedos nos dois anos e meio de uso. As intervenções que
ocorreram foram ações comunitárias como a realizada na Praça do Encontro, na qual um morador comprou tintas e convenceu os skatistas a
colaborarem na pintura dos brinquedos. O estado de degradação encontrado é, em parte, resultado de detalhes de projeto e de execução mau
resolvidos mas a manutenção periódica teria garantido menor degradação e melhores condições de uso.
Para uma comparação com os custos de uma manutenção preventiva,
foram estimados os custos para a recuperação dos brinquedos no estado
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em que se encontravam por ocasião das inspeções. Nas fichas de inspeção, além da avaliação por nota, um espaço era destinado para a descrição dos trabalhos necessários na manutenção dos equipamentos.
Foi escolhida para realização das estimativas de custo a Praça do Trabalhador devido ao estado de degradação avançado que se encontrava.
Para ela foram levantados os seguintes custos:

Tabela 27. Resultado da inspeção realizada na Praça dos Trabalhadores.
(2005)

*

*
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*

*

*
* Estimativa de custo adotando o sistema de pintura proposto nesse capítulo.
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O custo total estimado para fazer a manutenção dos brinquedos da Praça
do Trabalhador no estado de degradação em que se encontrou foi de R$
6.980,74. Os custos anuais estimados para a manutenção dos brinquedos
dessa praça somam R$ 1.690,85 que, multiplicados pelo período de 2
anos e meio, resultam em R$ 4.620,22. A falta de manutenção ao longo
deste período acarretou na elevação dos custos da manutenção a ser feita
hoje em 51%.
Se tivesse sido tomado maior cuidado na fase de produção, a degradação
dos equipamentos teria sido menor, diminuindo os custos estimados. Se a
durabilidade fosse aumentada, a estimativa dos custos anuais com a
manutenção também seriam reduzidos, pois as substituições e consertos
seriam menos freqüentes.
As recomendações feitas para melhoria dos brinquedos pouco representaria nos seus custos de reposição, pois a maior parte das soluções não
envolve aumento significativo de material mas uma forma diferente de
utilizar o material.
A execução de um sistema de pintura especial para as áreas de maior
agressividade do meio (proposto no item integridade estrutural deste capítulo) representa um aumento significativo nos custos finais do brinquedo. Comparando-se o custo entre o sistema de pintura utilizado e o
sistema de pintura proposto (para as áreas de maior agressividade do
meio), o custo do segundo é em média 87,4% superior. Os brinquedos
teriam um acréscimo de aproximadamente 11,5% no seu valor de reposição. Porém, é preciso avaliar o quanto a durabilidade do conjunto aumentaria e quanto tempo uma pintura daquele tipo resistiria sem reposição
completa. A manutenção anual requerida pelo sistema proposto é a mesma do sistema epóxi de baixa espessura. Os custos anuais de manutenção dos dois sistemas de pintura seriam os mesmos.
Em relação ao custo de reposição das praças, a manutenção dos brinquedos representa muito pouco. Voltando ao exemplo do capítulo 2, no qual
foi estimado o custo de reposição da Praça Wilson Moreira da Costa em
R$ 387.550,00. O custo anual da manutenção dos brinquedos de estrutura metálica desta praça seria de R$ 1.397,79, que corresponde a 0,3% do
custo de reposição.
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Conclusão
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Conclusão

Os brinquedos de playground devem desenvolver as capacidades motoras
e a auto-confiança das crianças, devem promover a sociabilização e despertar a criatividade. Estes requisitos foram contemplados nos brinquedos do programa Centros de Bairro. Os brinquedos maiores – o Jacaré e o
Sapo – podem ser utilizados simultaneamente por dezenas de crianças e
são especialmente atraentes. Por isso, também funcionam como esculturas lúdicas, embelezando o espaço urbano.
A boa aceitação por parte da população e o uso intermitente pelas crianças comprovam suas qualidades. Nas localidades inspecionadas neste
estudo, os brinquedos e os demais equipamentos de recreação (pistas de
skate e quadras esportivas) eram intensamente utilizados, revelando a
grande demanda por espaços de lazer na periferia da cidade de São Paulo. Para aquelas localidades, o programa de usos proposto pelo programa
era acertado.
As normas técnicas da ABNT visam à segurança dos usuários e trazem
requisitos, por exemplo, para evitar que as partes do brinquedo criem
armadilhas para dedos, mãos, pés, pernas, cabeça. A possibilidade de
brincar com segurança é o que, para pais zelosos, justifica a existência
dos brinquedos de playground. Entretanto, as normas são pouco conhecidas e muitas das soluções tradicionalmente adotadas nos brinquedos
estão em desacordo com as suas prescrições.
A norma técnica brasileira atual deriva da norma técnica britânica de
1986, que foi substituída em 1998 por uma nova versão, mais organizada e mais completa, apresentada neste trabalho de forma resumida e
ilustrada. A norma técnica brasileira deve, portanto, ser também atualizada a partir do estudo das normas internacionais e de adaptações à
nossa realidade. Mesmo desatualizada, os projetos de brinquedos devem
atender à norma da ABNT.
Os brinquedos estudados neste trabalho apresentam diversas dimensões
e detalhes de projeto em desacordo com as recomendações da norma
técnica. Apesar disto, as crianças se machucam neles mais por problemas
relativos à falta de manutenção, como arames da tela de proteção volta-
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dos para fora e tubos corroídos da estrutura que se transformam em lâminas, que por motivos de dimensionamento.
O fato dos brinquedos não terem recebido projetos executivos detalhados
permitiu que fossem tomadas decisões, durante a execução, pela mãode-obra que os estava produzindo. A falta de peças de reforço estrutural
de uma localidade para outra revela que não houve controle da qualidade rigoroso. Após dois anos e meio de uso intenso, as estruturas se apresentaram resistentes ao uso revelando que o dimensionamento, mesmo
sem projeto executivo, estava adequado. Entretanto, problemas estruturais decorrentes da falta de controle da qualidade da execução foram
detectados. Parte das avarias que, à primeira vista, parecem ter sido causadas por atos de vandalismo são decorrentes, de fato, de falhas no processo de produção.
O vandalismo e o roubo foram preocupações que o projeto dos brinquedos buscou atender, como convém a projetos para áreas públicas. Entretanto, alguns detalhes que dificultam o roubo também inviabilizam a
substituição dos componentes consumíveis e outras ações de manutenção – é o caso da hexagangorra cujo centro foi vedado e, assim, não
permite sequer a lubrificação do eixo da gangorra.
Nas localidades onde foi utilizada a grama como piso de amortecimento
de impacto dos playgrounds, pôde-se observar que esta não resistiu ao
pisoteio e que, portanto, não é um revestimento recomendado. Da areia,
sem a devida manutenção, restava uma camada muito fina, praticamente
sem cumprir a função de amortecer. Na prática, apenas o piso de pedrisco,
que estava em melhores condições, se mostrou uma solução possível.
Ainda que esta solução não pareça ser a mais segura, é a mais resistente
à falta de manutenção e, portanto, a mais segura de fato.
O sistema de pintura utilizado também não foi executado com um controle da qualidade, principalmente no preparo da superfície e, depois de
entregue à população, não recebeu a manutenção necessária. Desprotegida
pela pintura, a estrutura metálica vem sendo destruída pela corrosão, que
é maior nas áreas com atmosferas mais agressivas, como nas praças próximas à Represa de Guarapiranga.
Outros tipos de proteção à estrutura metálica (como a galvanização à
fogo) e outros sistemas de pintura (como o fundo com epóxi-mastic),
mais resistentes, porém de custo inicial mais alto, deveriam ter sido empregados. Os brinquedos de madeira tratada, implantados pelo programa
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Centro de Bairros em número muito menor, apresentavam-se com menor
degradação que os de estrutura metálica. A utilização desse material na
confecção de brinquedos se apresenta como uma opção de manutenção
mais fácil.
A escolha dos materiais, as soluções construtivas e de plantio nas praças
não demonstraram grande durabilidade sem manutenção, o que revela
que as questões de manutenção na cidade de São Paulo não haviam sido
enfrentadas no projeto ou foram abordadas de maneira ingênua. No município de São Paulo, até a presente data (2005), a administração pública
não tem a ‘cultura’ da manutenção assim como não tem do projeto detalhado, nem da obra executada com rigor. O quadro é o de abandono da
obrigação da manutenção em prol de obras de cunho mais eleitoreiro.
As subprefeituras não têm estrutura para a manutenção das praças que,
na prática, acaba se restringindo ao corte da grama e à poda das árvores.
O relato dos funcionários das subprefeituras aponta para a seguinte postura: se um brinquedo ameaça a segurança do usuário, o usual não é
consertá-lo mas removê-lo da praça.
Não existe um sistema de manutenção nem procedimentos para apurar
tecnicamente os problemas de manutenção, nem documentos (como
manuais, as-built etc) que dêem suporte à atividade. Os diferentes órgãos
da prefeitura responsáveis por projetos, execução e manutenção das praças não se comunicam. As poucas ações de manutenção nos brinquedos
foram realizadas por moradores do entorno, sem assistência técnica para
tal.
O fato de não ter sido feita a manutenção rotineira e preventiva dos
brinquedos dificulta a análise da vida útil destas estruturas. Mas foi possível demonstrar que a manutenção rotineira e preventiva é mais econômica do que deixar os equipamentos deteriorarem e então fazer a
manutenção (ou, nos casos mais extremos, a reposição). O exemplo utilizado foi o conjunto dos brinquedos da Praça do Trabalhador: se a manutenção rotineira tivesse sido feita, seu custo seria 51% inferior ao custo
da manutenção a ser feita hoje, 2 anos e meio após sua implantação.
Os custos da manutenção anual demandada pelos brinquedos estudados
foram calculados e são apresentados em forma de porcentagem sobre o
seu custo de reposição (desta forma, os valores não se perdem com o
tempo). São eles: Jacaré 3,6%, Sapo 3,47%, Hexagangorra 4,82%, Minicidade 3,38%, balanço simples 7,92% e balanço duplo 9,05%. Estas por-
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centagens são relativamente altas, eles têm manutenção relativamente
cara. Mas, se considerarmos o custo de reposição da praça (envolvendo
todos os elementos que foram postos na praça na obra do programa
Centros de Bairro), a porcentagem do custo de manutenção dos brinquedos cai para 0,3%, um valor baixo para a demanda de uso destes mobiliários específicos.
O sistema de inspeção proposto se mostrou bastante funcional e útil na
tarefa de organização dos dados. A mesma metodologia de estudo (sintetizada no manual de uso e operação) e de inspeção (através de uma ficha
para cada brinquedo) utilizada para os brinquedos pode ser aplicada para
outros mobiliários das praças. O conjunto de fichas gerados nas inspeções pode compor um banco de dados de grande importância para o
planejamento da manutenção e para o projeto de praças e de seus equipamentos.
As fichas das inspeções trazem um índice para a degradação do material
e outro para urgência de manutenção, que é associado ao risco que aquela avaria representa para a segurança do usuário. As inspeções mostraram que o estado de degradação em que os brinquedos se encontram em
2005 oferece grandes riscos às crianças. Apesar disto, estes equipamentos continuam sendo intensamente utilizados. A manutenção é uma necessidade tanto do ponto de vista da garantia da funcionalidade quanto
da segurança.
Através do banco de dados seria possível sistematizar informações sobre
a durabilidade dos equipamentos e de cada um de seus componentes e
sobre o comportamento destes em diferentes ambientes. Um programa de
geoprocessamento que envolvesse todo o estoque de praças da cidade
poderia ser associado a este banco de dados, permitindo a avaliação do
destas áreas como um todo.
Apenas através de um sistema de inspeção e de um banco de dados
georeferenciado é possível implantar um sistema de manutenção de praças eficiente para a escala metropolitana. Um sistema de informações
que prevaleça às mudanças administrativas é um patrimônio da cidade e
gera economias em todo o processo pois a manutenção é mais uma questão de informação e de planejamento que de recursos.
Estas informações realimentam o projeto de praças e de seus equipamentos, projetos estes que devem ser devidamente desenvolvidos e detalhados. Deve-se adotar metodologias de controle da qualidade como a
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metodologia de Fmea (Análise dos Efeitos e Modos de Falhas) para avaliar as falhas possíveis e os riscos. Esta metodologia pressupõe o
envolvimento do maior número de pessoas de áreas correlatas como arquitetura, engenharia, manutenção, educadores, etc para que a troca de
informações entre as áreas gere produtos que atendam às necessidades
de todas elas.
Deve ser objetivo dos projetos para espaços públicos, a busca de soluções
de fácil manutenção e que permitam os maiores intervalos possíveis entre as ações de manutenção sem que isto comprometa a utilização e a
vida útil deste bem. Uma certa padronização dos equipamentos também
contribui para tornar mais ágil a inspeção e a manutenção. Há trabalhos
em andamento sobre, por exemplo, da determinação da durabilidade dos
materiais e que podem ser incorporados aos projetos.
Pelos estudos desenvolvidos para este trabalho, pode-se afirmar que, salvo os casos em que os espaços ou equipamentos não são apropriados
pela população, a manutenção deve ser feita e deve ser planejada para
ser eficiente sob o risco de perda daquele patrimônio e de ser necessária
a sua reposição. Muitos recursos vem sendo mal empregados dada a falta
da cultura da manutenção na administração pública. O tema é, sem dúvida, de grande relevância para a sociedade.
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Anexo I. Levantamentos rrealizados
ealizados
em 2003 par
a a escolha das ár
eas
para
áreas
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Ações funcionais/
de organização

Equipamentos
novos

Praça e espaços Comércio
Saída de escola
em torno de
um cruzamen- Residências
to viário e ao
longo de um
córrego

Trabalho junto com a
CET para melhorar o
cruzamento e sinalização

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Pista de skate
Playground
Mesas e bancos

Centro de bair- Teatro escola
ro
Comércio
Vizinho a
Subprefeitura do
Campo Limpo

Viário foi modificado
para integração das
áreas

Bancos envolvendo
árvores
Área com palco
para shows.
Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Palco elevado
Pista de skate
Playground
Mesas e bancos

Frades para impedir a
entrada de veículos.

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Playground
Mesas e bancos
Palco coberto
Pista de skate

Mina d’água drenada
para formar um lago

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Pista de skate
Playground
Bicicross
Mesas e bancos
Lago
Equipamentos de
ginástica
Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Palco com cobertura tênsil
Pista de skate
Playground
Relógio de sol
Mesas e bancos

Bairro/
local

Ruas

Características
do local

Largo do
Araribá

Av. Silvio Ribeiro Aragão
x Rua Eurico de
Azevedo Marques
x Rua Francisco
Pio de Mello
x Rua Adolfo
Campos de
Araújo

Largo do
Campo
Limpo

Feirão do
São Luis

Rua Geraldo
Fraga de Oliveira
x Rua Arraial
dos Couros

Praça

Antigo
Balneário

Rua Nicolino
Leo
x Rua Colônia
Nova

Terreno com
água

Vila Remo – Rua João
Pça Santos
Campelo de
Dias da Silva Moraes
x Rua Cláudio
Milano

Entorno

Residências

Praça em fren- Igreja
te a igreja
Residências
Terreno com
grande inclinação

Praça do
Encontro

Praça
Av. Armando
Arruda Pereira
x Rua Cel. Luis
de Faria e Souza

Residências
Av. de grande
movimento

Av. Armando
Arruda
Pereira

Av. Armando
Arruda Pereira

Conjunto
habitacional
Supermercado

Área em frente
ao Conjunto
Habitacional.

Foi fechada uma viela
de acesso feita ilegalmente por moradores.
Muros de contenção
Aproveitaram a inclinação do terreno para
fazer um anfiteatro
com arquibancada.

Bolsões de estacionamento ilegais removidos (eram áreas de
praça)
Ampliação da avenida
(1 faixa)
Criação do canteiro
central
A rua interna do conjunto que era fechada
foi aberta
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Observações
sobre o uso

Playground
Pista de skate
Quadra de 21
Estar com
pergolados

Uso intenso de
bancos, pista,
quadra.

Estar com
pergolados
Pista de cooper

Alguns moradores do conjunto
habitacional
estavam preferindo que não
fosse feita a
intervenção.
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2

3

De cima para
baixo:
Praça do Encontro
no Jabaquara (1),
Feirão de São Luís
(2),
Varzea do Córrego
São José em
Interlagos (3),
Larto do Araribá
no Campo Limpo
(4),
Av. Armando
Arruda Pereira no
Jabaquara (5),
Conjuno
Habitacional Faria
Lima - Bororé - no
Grajaú (6),
Largo do Campo
Limpo (7),
Praça Santos Dias
da Silva na Vila
Remo (8)
e Antigo Balneário
no Jardim Angela
(9).

5

4

6

7

8

9
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Bairro/
local

Ruas

Praça do
Trabalhador

Grande rotaAvenida
Teotônio Vilela tória
x Av. Paulo
Guilguer
Reimberg

Áreas Livres
Conjunto
Bororé

Av. Belmira
Marin
x R. São Caetano do Sul
Ruas no Conjunto
Habitacional
Faria Lima

Conjunto de
pequenas 12
áreas em
meio ao
conjunto
habitacional

Várzea do
Córrego São
José

Av. Frederico
Rene Jaegher
x Rua José
Solana
x Av. da Praia
Avenida
Ipanema
x Av. dos Lagos

Conjunto de
3 áreas

Avenida
Ipanema x
Av. dos
Lagos

Características Entorno
do local

Conjunto
Habitacional Faria Lima
Proximidade com
a represa Billings
Escolas e creches

Maioria delas não tinham nenhum uso
específico e eram
ocupadas como estacionamento.

Espaço vivo, população vem no final
de semana

Bairro residencial
classe média.
Existe favela num
trecho beirando o
córrego São José.
Grupo escoteiro

Trabalhos de contenção das bordas do
córrego
A EMURB construiu
um centro comunitário.
Pontes com estrutura
metálica

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Palco com cobertura tênsil
Pista de skate
Playgrounds
Deck
Mesas e bancos
Quadra de areia
Playground
Mesas e bancos

Bancos
Playground
Reformada a quadra existente
Mantido o campo
de malha
Quadra de areia
Pista de skate
Mesas e bancos

A praça lota nos
fins de semana.
Pessoas vêm de
carro.

Palco
Playground
Jardim seco de pedras
Mesas e bancos
Pista de skate
Quadra
poliesportiva

Na área havia
1000 ambulantes.
Escola de Samba
ocupava área pública, mas apesar
da simpatia da comunidade foi
deslocada. No local
foi feita quadra de
areia e será feita
base comunitária
da PM.
Viaduto é arquibancada urbana.
A praça lota sábado
à noite em frente
ao bar que tem
música ao vivo
Mecânico que
atende seus
clientes na
praça e utiliza
as vezes parafusos dos brinquedos.

Rua Getulina
Área
x Av. Belmiro
Entorno do
Valverde
Mercado
Municipal de
Guaianazes

São (4) trechos, sendo
o mais
marcante a
área sob o
viaduto, em
frente ao
mercado. Os
demais são
espaços nas
alças do viaduto

Pça Final Av. Av. dos
São 3 praças
dos
Metalúrgicos e canteiro
Metalúrgicos x Av. Leandro central
x R. Primo
Arcari
x Av. Fernando
Frejeiro

Observações
sobre o uso
A área atrai multidões nos finais de
semana.
A regional solicitou o aumento do
número de ônibus
que serve a área de
sábado e domingo.

Praça com
Predomitrecho ao
nantemente
longo de um residencial
córrego que
possuía apenas muretas
e bancos

Salvador
Gianeti
x Hipólito de
Camargo

Equipamentos
novos

Drenagem e implan- Quadra
tação de equipamen- poliesportiva
Quadra de areia
tos
Palco
Pista de skate
Playgrounds
Deck
Mesas e bancos
Pergolados

12. Pça Av.
Av. Antonio de
Antonio
Castro Lopes
Castro Lopes x Rua Guilherme de Oliveira
Sá
x Rua
Esmeraldina
de Souza
x Rua Augusto
Muniz Ribeiro

Alças do
Viaduto/Pça
Jesus
Teixeira

Ações funcionais/
de organização
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Centro do
bairro
Comércio
Serviços
Escolas
Igreja universal

Limite com zona
rural (município
Ferraz de Vasconcelos)
Área residencial e
conjuntos
habitacionais
Pequeno comércio
Escola Municipal
Posto de atendimento ao trabalhador
Posto de saúde
Terminal de ônibus

Remoção de muro em
volta da quadra
Há de um lado uma
avenida de pouco tráfego que teve o leito
reduzido em 1,5m (a
CET permitiu) para
alargamento da calçada para acomodar a
saída dos alunos da
escola
Restaurante popular
funciona onde era a
estação do trem que
foi desativada.
Em todo trecho abaixo do viaduto funcionava estacionamento
com 160 vagas
O asfalto foi quebrado
e colocado brita (para
ser permeável)
Abertura de passagem
lateral ao mercado
Foi feita estabilização
de talude

O canteiro central –
de piso de mosaico –
é terminal de ônibus
foi prolongado (com
jardim) e foram
reacertadas ilhas e
cruzamento (em “X”
passando os veículos
da mão normal para a
mão inglesa por causa
das portas dos ônibus)

Playground para
as 3 áreas
Posto policial
Quadra
poliesportiva
Pista de skate

Mecânico que
atende seus clientes na praça e utiliza as vezes
parafusos dos brinquedos.
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Ações funcionais/
de organização

Bairro/
local

Ruas

Características
do local

Rua São
Gonçalo do
Rio das
Pedras

Av. Valle
x Rua Conceição de
Almeida
x Rua São
Gonçalo do
Rio das Pedras

O espaço era dividido em um
campo de futebol (que foi cercado) e uma
chácara “particular” cercada e
uma casa invadida

Bairro residencial,
população de baixa renda
Vizinho há uma
EMEI e ao Diretão
(um galpão com
lojas e cinema)

Remoção do uso particular no espaço público
Remoção dos
eucaliptos
Alargamento da calçada

Entrada de
São Miguel

Av. dos Guris
x Av. São
Miguel
x Av. Jacu Pêssego
x Nova Trabalhadores

2 trechos:
ao longo de via
de trafego rápido (faixa da
Petrobrás) e
sob o viaduto

No entorno próximo há grandes
supermercados,
serviços

Foi colocado o entulho
coberto de terra na
parte mais baixa do viaduto evitando-se assim o custo do
bota-fora e que houvesse ali moradias.
Parte dos caminhos
reaproveita cacos de
pedra.

Largo do
Rosário

Av. Penha de
França
x Rua Padre
Antonio Benedito
x Rua Dr. João
Ribeiro x Rua
Major Angelo
Zanete
x Rua Dr.
Almeida Nogueira

Centro do bair- Comércio
ro
Serviços
Compõem-se
Escolas
de quatro áreas: o Largo do
Rosário propriamente dito, a
Praça 8 de Setembro, a praça
de acesso ao
Teatro e o espaço livre atrás
do teatro

Área do
Entorno
Mercado
Municipal
da Penha

av. Penha de
França
x Rua
Rondonópolis
x Rua Alberto
Colombero
x Av. Gabriela
Mistral

Praça sem tratamento

Mercado
Bairro predominantemente
residencial. Há
um ponto de ônibus na parte de
baixo da praça e
o acesso dos
trólebus do terminal na parte de
cima.

Pça.
Sampaio
Vidal

Av. Dr. Eduardo Cotching
x Rua Filhas
do Sagrado
Coração

Praça

Em núcleo comercial de bairro
residencial

Entorno

Equipamentos
novos

Observações
sobre o uso
Pessoal do futebol briga
pelo futebol e
só. Não vê o
lado das crianças

Brinquedo múltiplo de eucalipto
Quadra
poliesportiva
Mesas e bancos
Pista de skate
Parede de escalada

Entrada do teatro era Mesinhas
separada do nível da
Playground
calçada (um desnível
Palco refeito
de 1,20m). Para integrar o espaço foram
feitos degraus e
morrinhos. A fachada
do teatro foi restaurada e sua sinalização reorganizada.
Estacionamento do
pessoal do teatro foi
transformado em espaço livre atrás do teatro.
Os canteiros de árvores
de 1 x 1m que foram
agrupados em novos
formatos.
Foi feita boa poda e o
espaço, mais aberto,
deixou de ser evitado
pelos pedestres.

Morrinhos
Estacionamento na
periferia da praça
Houve transplante de
árvores para criar
agrupamentos
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Acesso difícil
(há que se cruzar a avenida)
Há passagem
de pedestres
no sentido da
avenida São
Miguel

Na praça de
acesso ao Teatro a vegetação
que era de arbustos formava esconderijos
e “banheiros”,
foi substituída
por forrações.

Playground
Pista de skate

Skatistas contrataram no
mercado
tomador de
conta da pista.

Playground
Posto policial
Fizeram baia de
táxi
Estar com
mesinhas, inclusive mesinhas de
truco (com 3 e 6
banquinhos).

Idosos usam
muito e reclamam também.
Ginástica matinal. Está
sendo intensamente utilizado.
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De cima para baixo:
Praça no final da Av. dos
Metalúrgicos na Cidade Tiradentes
(1),
áreas no entorno do Mercado Municipal de Guaianazes (2),
Largo de São Mateus (3),
área no entorno do Mercado Municipal da Penha (4),
Praça Sampaio Vidal na Vila Formosa
(5),
entrada de São Miguel (6),
Praça Av. Antonio de Castro Lopes em
Ermelino Matarazzo (7),
áreas ao longo da Av. Jacu Pêssego
em Itaquera (8)
e Largo do Rosário na Penha (9).

7

8

1

2

3

4

5

6

9
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Bairro/
local

Ruas

Características
do local

Jardim Vila
Av. Jacu Pêssego Espaços residuNova/Campo x Rua das Boas ais do sistema
de Futebol
Noites
viário
x Rua Adelino
Montanhas

Entorno
Residências
Avenida movimentada
Favela
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Ações funcionais/
de organização

Equipamentos
novos

Observações
sobre o uso

Reapropriação de trecho invadido

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Mesas e bancos
Playground

Escoras das
palmeiras foram roubadas
diversas vezes.

Av. Jacu
Pêssego x R.
Marcos
Parente

Av. Jacu Pêssego
x Rua Marcos
Parente

Av. Jacu
Pêssego x R.
da
Montanha

Av. Jacu Pêssego
x Rua da Montanha

Largo de
São Mateus

Av.
Sapopemba
x Av. Adelia
Guelfi
x Av. Matteo
Bei
x Av. Ragueb
Choffi

Grande rotató- Há uma rua coria no Centro mercial, o bairro é
de São Mateus predominantemente residencial.
Há Mc Donald´s,
Compre Bem

Trabalho com taludes
A praça é isolada pelas
vias (há três pontos de
travessia)
Havia árvores grandes e
agrupadas que foram
valorizadas pela eliminação dos arbustos
grandes.

Playground
Coreto existente
reformado – as
colunas eram
quadradas foram
arredondadas
pista de cooper

Nos pontos
onde a travessia não é desejada,
morrinhos
não detém os
pedestres

Pça. Rua
Bassano Del
Grappa

Av. Mariana de
Souza Guerra
x Av. Bassano
Del Grappa

Praça junto a
córrego

Conjuntos
habitacionais, residências e escolas

Lgo. do
Japonês

Av. Parada
Pinto
x Av. Imirim

Praça entre
Vias

Comércio
Tráfego confuso

Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Playground
Mesas e bancos
Pista de skate
Ressinalização da área Mesinhas e piso
Foram organizadas as de paralelepípedo
Pergolado de maguaritas
A guarita da polícia re- deira com pilares
redondos de concebeu pintura verde
para minimizar presen- creto.
ça.
O piso foi quebrado e
implantados canteiros.
Criado espaço de estar
elevado
Quadra
Drenagem
Estacionamento
para professores
Piso formato de
ameba para roda
de capoeira e outros usos
Playground

Uso do brinquedo simultaneamente
com a obra,
atrapalhou
mas deu
credibilidade à
obra

R. Firminópolis Praça de entrax R Ibiraiaras
da para a EMEI
Min.Bilac Pinto,
a creche da prefeitura, a EMEF
João Amos
Comenius (ensino fundamental) e o
Telecentro
Parque Vila
Rua Dep.
Área com diNova
Emilio Carlos mensões de
Cachoeirinha
parque em torno do muro
branco do cemitério com
aproximadamente 35 m de
largura
Jardim Vista
Alegre

Pça. City
Jaraguá

Rua Camilo
Zanotti
x Estrada de
Taipas

Bairro de classe
média baixa e favela no entorno

No trecho do parque, do outro lado
da avenida o uso é
misto comércio/
serviços/ residências.
Pelas aberturas no
muro e por causa
dos desníveis do
terreno, o cemitério
pode ser entrevisto
em muitos pontos
Era aterro sani- Conjuntos
tário
habitacionais e
favela junto ao
córrego

Foi quebrada a calçada junto à rua e novo
caminho, sinuoso,
construído afastado
da via. Há estares com
bancos e com
mesinhas.

Playground (não
havia sido considerado, mas gramada, a área
revelou demanda)
Pista de cooper
de 600m com piso
de pedrisco
Equipamentos de
ginástica em
eucalipto

Há grande
afluxo de usuários em especial no
fim-de-semana

Pista de bicicross
Playground
6 quadras (sendo
1 grande de areia,
2 pqs. de areia, 1
poliesportiva e 2
mini basquete)

No começo havia 60 barracos,
hoje são 250. O
espaço de intervenção foi diminuído pela
invasão dos barracos.
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Bairro/
local

Ruas

Pça. João
Boldo

Av.
Comendador
Feiz Zarzur
x Rua Silvino
de Godoi

Características
do local

Entorno

Ações funcionais/
de organização

Equipamentos
novos

Compreende 3
trechos (uma
com palmeiras,
outro equipado
e talude
ajardinado e
bancos sob o
arvoredo.
Espaço em torAv. Pres.
Tancredo Ne- no de centro
comunitário da
ves
x Rua Abagiba prefeitura, ao
lado de via rápida

Escolas
Residências
EMEI tem entrada
pela praça e as
praças são vizinhas a creche e a
EMEF.

Pista de skate
(half) embutida no
terreno
Quadra
poliesportiva
Playground
Mesas e bancos

Bairro residêncial
Comércio na av.
Tancredo Neves

Pça
Lourenço de
Bellis

Av. Milton da Rotatória de
Rocha
rua comercial
x Av. João Simão de Castro

Predominantemente
residencial, classe
média e classe
média bx.

Brinquedos de
eucalipto
Palco com cobertura tênsil
Quadra
poliesportiva
Quadra de areia
Pista de bicicross
Caminhos,
Banquinhos e Mesas

Pça. Gel
Milton
Tavares de
Souza

Praça de
Av. Sargento
Miguel de
18.000m2
Souza Fº
arborizada
x saída da
Rod. Presidente Dutra
x Rua Soldado
Abel Antonio
Medanha

Bairro pouco
Lago foi criado para
denso, há residrenar a área com fundências, galpões e do feito de pedras (para
a Via Dutra no
evitar banho)
entorno.
Projeto com pedras da
artista plástica Amélia
Toledo
Pedras dispostas como
bichos entrando no
lago

Alças Ponte
Vila Maria

Alças Ponte
Vila Maria

Canteiros junto Via Marginal
à Marginal
Tietê

Foram feitos caminhos, escadas. Em um
dos canteiros foram
quebradas as calçadas
junto a pista e foi criado caminho de desenho sinuoso no meio
Mas diariamente surgem trilhas, feitas pelos pedestres e, em
algumas, colocou-se
pedriscos.

Pça Wilson
Moreira da
Costa

Rua Milton
Soares
x Rua Dr. Paulo Carvalho
Ferreira

Praça

Comércio
Escola
Residências
Favela

Fecharam uma rua
unindo a praça a escola
existente.
Alargamento da avenida onde passam ônibus.

Quadra de areia
Pista de skate
Mesas e bancos
Quadra
Poliesportiva
Bebedouro

Jardim João
XXIII

Rua Nazir
Miguel/ Rua
Frei Claude
D’Alberville
x Rua Pe. Jorge Benci

Área muito
grande da prefeitura sem tratamento onde
havia um
galpão abandonado

A dutora da
Sabesp
Terminal de ônibus
Residências (população de baixa
renda)

O galpão abandonado
será um centro de
convivência.
Drenagem

Campo de futebol
Pista de skate
Playgroud
Centro comunitário
Mesas e bancos
Quadra
Poliesportiva

Pça Poli
Esportiva
Tancredo
Neves

Foi feita alteração no
viário e retorno e outros trechos de asfalto foram quebrados
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Observações
sobre o uso

Lago
Pista de skate (modelo street)
Quadra grande de
areia
2 quadras pequenas de areia
Quadra
poliesportiva
Playground
As pessoas
descem no
ponto de ônibus na Marginal do Tietê e
se distribuem
cruzando as alças de acesso
da marginal,
passando sob a
ponte. No projeto, não puderam ser
rebaixadas as
guias pois não
podiam existir
faixas de pedestres .
Há um comércio de bares em
barracas sem
água encanada

A vizinhança
deu apoio,
pois se tratava
de uma área
abandonada
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1

2

3

4

5

De cima para baixo:
Praça General Milton Tavares de Souza na Vila
Maria (1),
Largo do Japonês na Freguesia do Ó (2),
Praça Poliesportiva Tancredo Neves no Sacomã
(3),
Jardim Vista Alegre na Brasilândia (4),
Praça City Jaraguá (5),
alças da Ponte da Vila Maria (6),
Parque Vila Nova Cachoeirinha ao lado do
cemitério (7),
Praça Bassano del Grappa em São Mateus (8),
Praça João Boldo em Pirituba (9)
e Praça Lourenço de Bellis na Vila Medeiros (10).

6

8

7

9

10
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Ações funcionais/
de organização

Equipamentos
novos
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Observações
sobre o uso

Bairro/
local

Ruas

Características
do local

Cingapura
V. Nilo

Km 86 Fernão
Dias
x R. Manoel
Fernandes Silva

Praça junto à
Cingapura

Junto à Rodovia
Fernão Dias
Trecho escolhido
pela pressão de invasão e para prover espaço de lazer
para moradores da
área (conjunto
Cigapura e favela
em urbanização).

Jardim
Cabuçu

Rua Miguel
Arrojado Lisboa
x Rua Dr. Azevedo Lima

A área é plana,
de várzea, utilizada como
bota-fora.

A área de um lado
faz limite com o
Rio Cabuçu (faz divisa com
Guarulhos), uma
EMEI e a rua.
Residências de
classe baixa,
galpões e conjunto
construí-do por
mutirão

Foi preciso colocar
uma camada de terra
por se tratar de área de
várzea
Seria feita ponte para
acesso à praça do conjunto

2 quadras de areia
Quadra
poliesportiva
Pista de skate
Playground
Bancos e mesinhas
Pista de cooper
Telecentro

A preocupação
da
subprefeitura
na escolha da
área era evitar
a invasão da
favela.

Jardim
Grimaldi
(Pça
Torquato
Plaza)

Av.
Sapopemba
x Rua Leandro
Bispo de Oliveira

Conjunto de 2
praças (corredor comercial)

Uma em bairro
residencial (há
favela próxima).
No entorno, biblioteca, escola, creche
Outra se junta ao
quarteirão do comércio

Muro e degrau foram
substituídos por rampa
Morrinhos para inibir
automóveis
Mesas funcionam
como bloqueio para
carros que estacionavam na calçada
Há na praça o edifício
do conselho tutelar da
Subprefeitura que foi
reduzido para o alargamento de uma passagem
Camelôs foram agrupados (o resultado foi
uma “feirinha”)
estacionamento existente foi arborizado

Quadra de 21
Quadra de areia
Posto da guarda
civil
Pista de skate

Espaço vivo,
população
vem no final
de semana.
Não tem mais
medo
Subprefeitura
solicitou trecho para camelôs junto à
Av.
Sapopemba
Muitas funções urbanas,
passagem
Usos intensos
– pipa e skate

Parque
Industrial –
Pça Luis
Augusto
Canteiro (Pça
do Samba),
Pça
Germânica e
Pça Vicente
Sanches
Garrido

Av. Maestro
João
Evangelista
x R. Antonio
Alves Santos

Conjunto de 3
praças

Bairro consolidado. Tem comércio
de bairro em torno e uma favela.
Escolas EMEI e
EMEF.

Feitos caminhos e espaços de estar bem
dimensionados

Quadra
poliesportiva
Pista de skate
Playground
Coreto na praça
do samba

Pça Padre
Damião (Lgo
Vila
Prudente)

R. capitão
Pacheco Chaves
x R. Ingaí
x R. do Orfanato
x R. Ibitirama

Praça
Igreja
arborizada com Comércio
ponto de ônibus e táxi

O piso foi elevado

Ponto de ônibus
Ponto de táxi
Bancos

Pça
Santíssima
Trindade

R. Abura
Praça
x R. Zezé Leoni

Foi feito um retorno
para os automóveis na
ponta da praça e eliminada esta via. Ganhouse a área da rua para a
praça.

Quadra
poliesportiva
Pista de skate
Playground
Mesas e bancos

Entorno

Área residencial
de classe média

Estacionamento
(do Cingapura)
Playground
Pista de skate
Bancos e
mesinhas

Intensa passagem de pedestres
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Bairro/
local

Ruas

Características
do local

Entorno

Ações funcionais/
de organização

Equipamentos
novos

Pça Ver.
Antonio
Sampaio

Av. Ultramarino
x Av. Direitos
Humanos

Compreende a
Pça.Alberto Pereira de Castro
Jr. (trecho com
o posto policial
) e Pça.Vereador
Antonio
Sampaio (trecho com a quadra)

Bairro de classe
média muito
tranqüilo com
muitos edifícios
de apartamentos
novos

Projetado uma baia
para o ponto de ônibus e mudada a entrada da via que fazia
o acesso unicamente
para a mecânica
Árvore foi transplantada do ponto de ônibus

Quadra de areia
Pequenos estares
Mesas de jogos
Brinquedo de madeira
Bacias plásticas foram usadas como
forma das
bolachinhas de
concreto

Pça da EMEF R. Alberto
Remo
Gentili
x R. Dionizio
Bellarte

Aclive acentua- Bairro de classe
do
média baixa

Pista para bicicross
Tratamento da praça
como forma de preve- Playground
Quadra
nir invasão
poliesportiva
Mesas e bancos
Pista de skate

162

Observações
sobre o uso
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De cima para baixo:
Praça Vereador Antonio
Sampaio no Mandaqui
(1),
Praça Torquato Plaza no
Jardim Grimaldi (2),
Praça no Jardim Cabuçu
(3),
Praça Germânica na
Vila Industrial (4),
Praça Padre Damião na
Vila Prudente (5),
Cingapura Vila Nilo (6),
Praça Wilson Moreira da
Costa no Rio Pequeno
(7),
Praça da EMEF Remo
em Perus (8)
e Praça Santíssima
Trindade na Casa Verde
(9).

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Anexo II. Fichas de Inspeção
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Inspeção Documentada - Brinquedo SAPO
Local: Pç. do Encontro
Subprefeitura: Jabaquara

Data e hora: 17/08/2005 - 16h20
Autor da inspeção: FN

Lista de checagem geral
ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

1 – estrutura

ID: 9

necessidade de reparos: C

- soldas com trincas, corrosão;
- corrosão;
- deformações da estrutura (flexão de barras) assim como
trincas, partes rompidas ou faltantes, partes com
movimentação excessiva (fadiga do material);
- barras de segurança, corrimão ou barreiras: ausentes,
vergadas, rompidos, afrouxados, com movimento
excessivo, etc;
- cantos: protuberâncias, pontas agudas ou cantos
afiados;
- fundação com movimentação ou quebrada;
- vandalismo.

SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Estrutura íntegra

2 – revestimento
-

ID: 3

necessidade de reparos: B
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

bolhas, corrosão, trincas;
desbotamento da cor;
danos causados por riscos e impactos mecânicos;
sujeira excessiva;
vandalismo (pichações, raspagem, etc.).

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

É necessário repintura de todo brinquedo

3 – Superfície do playground:
-

ID: 1

necessidade de reparos: A

sujeira, impurezas, etc;
material aparente (fundação, toco, ferro);
drenagem (acúmulo de água na base dos brinquedos);
compactado;
falta de material, buracos, nível baixo de areia, etc.

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Limpeza, afofar; muitas pedras e fundação pouco profunda; havia fezes de cachorro na areia.
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ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

4 – Componentes substituíveis:
a) degraus de madeira roliça:

SAPO
ID: 9

necessidade de reparos: C

- ataque de insetos ou fungos apodrecedores;
- solto;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, trinca que comprometa
estruturalmente, etc;
- vandalismo.
b) piso de madeira:

ID: 9

-

ID: 9

ID: 5

-

-

ID: 5

NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM

necessidade de reparos: A

necessidade de reparos: B

necessidade de reparos: A
SIM
SIM
SIM
PROVALVELMENTE

corroído;
frouxo, solto;
faltando, desgastado, trincado;
vandalismo.

f) catavento ou gira-gira:

NÃO

SIM
SIM
SIM

- corroídas, desgastadas;
- partidas, faltantes;
- vandalismo.
e) parafusos, porcas, arruelas:

NÃO

NÃO
SIM
SIM
SIM

corroídos, desgastados;
partidas, faltante;
frouxos demais ou esticados demais;
vandalismo.

d) correntes:

NÃO
NÃO
NÃO

necessidade de reparos: A

- ataque de insetos ou fungos apodrecedores;
- solto;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, trinca que comprometa
estruturalmente, etc;
- vandalismo.
c) sistema de cabos de aço:

166

ID: 9

catavento;
gira-gira;
corroído, barulhento, emperrado;
trincado, desgastado, quebrado, faltando;
sem lubrificação;
vandalismo.

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Limpeza geral das peças;
Fixar novamente os cabos de aço;
Repor toda parte de baixo de madeira e 1 peça em cima 10x3;
Grade faltando em 3 vãos.

necessidade de reparos: B
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
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Inspeção Documentada - Brinquedo HEXAGANGORRA
Local: Pç. do Encontro
Subprefeitura: Jabaquara

Data e hora: 17/08/2005 - 17h05
Autor da inspeção: FN

Lista de checagem geral
ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

1 – estrutura

ID: 9

necessidade de reparos: B

- soldas com trincas, corrosão;
- corrosão;
- deformações da estrutura (flexão de barras) assim como
trincas, partes rompidas ou faltantes, partes com
movimentação excessiva (fadiga do material);
- barras de segurança, corrimão ou barreiras: ausentes,
vergadas, rompidos, afrouxados, com movimento
excessivo, etc;
- cantos: protuberâncias, pontas agudas ou cantos
afiados;
- fundação com movimentação ou quebrada;
- vandalismo.

SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Foi pintado a pouco tempo. Corrosão nos eixos.

2 – revestimento
-

ID: 7

necessidade de reparos: C
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

bolhas, corrosão, trincas;
desbotamento da cor;
danos causados por riscos e impactos mecânicos;
sujeira excessiva;
vandalismo (pichações, raspagem, etc.).

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

.

3 – Superfície do playground:
-

ID: 1

necessidade de reparos: A

sujeira, impurezas, etc;
material aparente (fundação, toco, ferro);
drenagem (acúmulo de água na base dos brinquedos);
compactado;
falta de material, buracos, nível baixo de areia, etc.

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Limpeza; havia coco de cachorro na areia.

SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
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ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

4 – Componentes substituíveis:
a) assento da gangorra:

HEXAGANGORRA
ID: 7

necessidade de reparos: A

- solto;
- sujo;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, etc;
- vandalismo.
b) parafusos, porcas, arruelas:
-

-

ID: 9

ID: 7

corroído;
trincado, desgastado, quebrado, faltando;
sem lubrificação, barulhento;
vandalismo.

d) pneu (amortecedor):

ID: 9

- rasgado, danificado, etc;
- faltando;
- vandalismo.
Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

1 banco quebrado no sentido da fibra;
Eixos corroídos;
Difícil acesso para verificar os eixos.

NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO

necessidade de reparos: C
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

corroído;
frouxo, solto;
faltando, desgastado, trincado;
vandalismo.

c) eixos e mancais:

168

necessidade de reparos: B
SIM
NÃO
SIM
NÃO
necessidade de reparos: C
NÃO
NÃO
NÃO
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Inspeção Documentada - Brinquedo BALANÇO simples
Local: Pç. do Encontro
Subprefeitura: Jabaquara

Data e hora: 17/08/2005 - 17h20
Autor da inspeção: FN

Lista de checagem geral
ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

1 – estrutura

ID: 9

necessidade de reparos: C

- soldas com trincas, corrosão;
- corrosão;
- deformações da estrutura (flexão de barras) assim como
trincas, partes rompidas ou faltantes, partes com
movimentação excessiva (fadiga do material);
- barras de segurança, corrimão ou barreiras: ausentes,
vergadas, rompidos, afrouxados, com movimento
excessivo, etc;
- cantos: protuberâncias, pontas agudas ou cantos
afiados;
- fundação com movimentação ou quebrada;
- vandalismo.

NÃO
NÃO
NÃO
---NÃO
NÃO
NÃO

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Brinquedo foi pintado escondendo corrosão.

2 – revestimento
-

ID: 7

necessidade de reparos: B
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO

bolhas, corrosão, trincas;
desbotamento da cor;
danos causados por riscos e impactos mecânicos;
sujeira excessiva;
vandalismo (pichações, raspagem, etc.).

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Muitos riscos causados pelas correntes soltas.

3 – Superfície do playground:
-

ID: 1

necessidade de reparos: A

sujeira, impurezas, etc;
material aparente (fundação, toco, ferro);
drenagem (acúmulo de água na base dos brinquedos);
compactado;
falta de material, buracos, nível baixo de areia, etc.

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Remover as pedras e repor o nível;
Muito conpactado.

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

4 – Componentes substituíveis:
d) assento do balanço:

BALANÇO
ID: 1

necessidade de reparos: A

- solto;
- sujo;
- lascado, com protuberâncias que possam ferir o usuário;
- faltando, quebrado, etc;
- vandalismo.
f) correntes:

ID: 1

g) parafusos, porcas, arruelas:

A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

-

SIM
NÃO
NÃO

-

ID: 1

necessidade de reparos: A
------SIM
SIM

corroído;
frouxo, solto;
faltando, desgastado, trincado;
vandalismo.

h) eixos e mancais:

SIM
SIM
NÃO
SIM
PROVAVELMENTE

necessidade de reparos: A

- corroídas, desgastadas;
- partidas, faltantes;
- vandalismo.

NECESSIDADE DE REPAROS

170

ID: 7

necessidade de reparos: B

corroído;
trincado, desgastado, quebrado, faltando;
sem lubrificação, barulhento;
vandalismo.

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Substituir as correntes ou os elos iniciais, pois estão desgastados;
Repor os assentos e suportes.

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
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Inspeção Documentada - Brinquedo MINI-CIDADE
Local: Pç. do Encontro
Subprefeitura: Jabaquara

Data e hora: 17/08/2005 - 17h30
Autor da inspeção: FN

Lista de checagem geral
ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO
10-9

Não Degradado ou pouco
degradado.

9-7

Partes degradadas podem ser
observadas sem problemas para
o desempenho (menores
reparos podem ser necessários).

7-5

Algumas partes degradadas e
reparos são necessários.

5-3

Muitas partes degradadas e a
discriminação do desempenho
é significativa. A vida útil pode
ser prolongada se reparos
forem realizados.

3-1

Reposição é necessária.

NECESSIDADE DE REPAROS
A

Urgência técnica e de
segurana.

B

Urgência técnica.

C

Uso normal.

1 – estrutura

ID: 9

necessidade de reparos: C

- soldas com trincas, corrosão;
- corrosão;
- deformações da estrutura (flexão de barras) assim como
trincas, partes rompidas ou faltantes, partes com
movimentação excessiva (fadiga do material);
- barras de segurança, corrimão ou barreiras: ausentes,
vergadas, rompidos, afrouxados, com movimento
excessivo, etc;
- cantos: protuberâncias, pontas agudas ou cantos
afiados;
- fundação com movimentação ou quebrada;
- vandalismo.

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Pintura nova.

2 – revestimento
-

ID: 7

necessidade de reparos: B
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO

bolhas, corrosão, trincas;
desbotamento da cor;
danos causados por riscos e impactos mecânicos;
sujeira excessiva;
vandalismo (pichações, raspagem, etc.).

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Pintura nova - esmalte sintético;
Enrrugamento e marca de mãos na superfície. Falta de preparo da base.
A pintura foi realizada pela população (pessoal do skate).
3 – Superfície do playground:
-

ID: 1

necessidade de reparos: A

sujeira, impurezas, etc;
material aparente (fundação, toco, ferro);
drenagem (acúmulo de água na base dos brinquedos);
compactado;
falta de material, buracos, nível baixo de areia, etc.

Caso seja necessário reparo favor descrevê-lo

Limpeza.

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

