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RESUMO

O presente trabalho investiga a possibilidade de utilização de uma tecnologia
desenvolvida e aplicada para a implementação de paradigmas da indústria associada ao
desempenho do espaço físico das linhas de montagem, os sistemas modulares de tubos e
conexões. Esses sistemas apresentam propriedades em comum com os requisitos
determinados pelos paradigmas da construção civil, como Open building (OB), Lean
construction (LC), Industrialized, flexible and demountable building (IFD) e Design for
deconstruction (DfD). A coincidência de atributos representa uma das principais motivações
dessa pesquisa, que objetiva a transposição da tecnologia desenvolvida para a construção
de dispositivos dinâmicos, mecânicos e automatizados, como estrutura para criação de
espaço na forma de edificações de pequeno porte, rápida implementação, reconfiguráveis e
desmontáveis. Para demonstrar a viabilidade dessa ideia, a pesquisa propõe a criação de
um manual não prescritivo, contendo diagramas, perspectivas isométricas, detalhes
construtivos e tabelas quantitativas, baseado em produtos e informações técnicas contidas
em catálogos disponibilizados por fabricantes e fornecedores dos sistemas modulares de
tubos e conexões, além de identificar contextos possíveis para aplicação prática das
construções com essas propriedades.
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Modularidade.
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ABSTRACT
Pipe and joint system applied to architecture and engineering: manual for
small size, agile, reconfigurable and demountable buildings

The present work investigates the possibility of using in the civil construction of using
in the civil construction modular systems of pipes and conncections, which are a technology
developed and applied for the implementation of industry paradigms - lean manufacturing,
agile, flexible and reconfigurable. These systems have properties in common with the
requirements determined by the construction paradigms, such as Open building (OB), Lean
construction (LC), Industrialized, flexible and demountable building (IFD), and Design for
deconstruction (DfD). The coincidence of attributes represents one of the main motivations of
the research that aims to transpose the technology developed for the construction of
dynamic, mechanical and automated devices, as a structure to create space in the form of
small buildings, fast implementation, reconfigurable and collapsible. In order to demonstrate
the feasibility of this idea, the research proposes the creation of a non-prescriptive manual,
containing diagrams, isometric perspectives, construction details and quantitative tables.

Keywords: Agility. Modularity. Flexibility. Reconfigurability. Disassembly.
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1 INTRODUÇÃO
A construção civil é um setor específico das indústrias, que envolve uma
cadeia produtiva complexa desde extração e beneficiamento de matérias-primas,
produção e consumo de insumos, envolvendo prestadores e contratantes de
serviços para a manutenção e transformação da paisagem, incluindo a concepção e
a construção de infraestrutura e edificações. Dentre os setores da indústria, é o que
mais gera resíduos e mais consome energia. Apesar da sua importância social e do
seu impacto ambiental, a indústria da construção investe muito pouco em inovação e
pesquisa - menos de 2% do faturamento anual (WESTRA; VOS, 2003).
A industrialização da construção é uma busca que remonta ao início da
revolução industrial e é considerada fundamental para melhores práticas no setor e a
superação dessas contradições. Os atuais paradigmas da construção civil
ultrapassam a noção de padronização e amortização de custos com volume,
produtividade e minimização de geração de resíduos na construção, características
próprias da industrialização. Essas questões continuam centrais e não são
descartadas, mas passam a ser associadas a requisitos extras. Paradigmas como
Open building (OB), Lean construction (LC), Design for deconstruction (DfD) e
Industrialized, flexible and demountable building (IFDB) suscitam a necessidade por
requisitos adicionais para as tecnologias, processos construtivos e construções, que
transcendem os avanços da industrialização, mas que só podem através deles
serem atingidos, norteando a inovação na construção civil para uma visão holística e
sofisticada.
Os requisitos encontrados nesses paradigmas, cada qual com sua
especificidade, aprofundam o entendimento da edificação enquanto processo e não
produto (WANG; GUOPENG; SHIFEN, 2017; RICHARD, 2006; WESTRA; VOS,
2003; JAILLON; POON, 2014). Visam conciliar padronização e customização ao
atendimento de demandas específicas, exigindo desempenho para as ações de
transformação decorrentes do uso, da personalização, manutenção e desconstrução
do espaço construído, superando as demolições e a geração de resíduos. Para isso,
além do processo construtivo e das matrizes energéticas, questionam o ciclo de vida
do edifício, analisando construção, operação, transformação, desconstrução,
reciclagem e reutilização de componentes, partes e/ou todo o edifício. Definem como
conceitos

fundamentais

a

modularidade,

integralidade

e

interdependência,
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flexibilidade

e

desmontagem.

Consideram

não

só

a

industrialização

dos

componentes construtivos mas também a coordenação multidisciplinar dos projetos,
processos e fluxos, a interface e interdependência entre subsistemas de
sustentação, instalações e vedações, planejados desde o início, pautando-se,
sobretudo, nas juntas secas - ou fixações mecânicas - e combinação inteligente de
partes, aproximando o processo construtivo de edifícios aos processos produtivos
das linhas de montagem industrializadas, exigindo que os edifícios possibilitem que
transformações a que as edificações estão sujeitas aconteçam sem envolver
atividades destrutivas. (JAILLON; POON, 2014; DI GIULIO et al., 2005; WANG;
GUOPENG; SHIFEN, 2017; RICHARD, 2006).
As juntas secas, cada vez mais factíveis graças aos avanços da
industrialização, são indispensáveis para alcançar o grau de sofisticação
determinado por esses paradigmas, permitindo conceber e executar a edificação
através da montagem inteligente entre as partes, conferindo-lhes as propriedades de
desmontagem, mitigando ou excluindo a destruição e geração de resíduos, nos
procedimentos para manutenção e/ou desmontagem e reconfiguração parcial ou de
todo o edifício, no atendimento das inevitáveis mudanças necessárias que afetam o
ciclo de vida das edificações e que demandam intervenções constantes (RICHARD,
2006; WANG, 2017; WESTRA, 2003).
Diferente de outros produtos, como os automóveis e eletrônicos, a
construção é um bem imóvel predominantemente associado ao lugar, e que
depende essencialmente da produção in loco e de demandas específicas; aspectos
que conferem um certo grau de incerteza e indefinição ao produto. Os paradigmas
da construção tratam a questão de maneira que os edifícios devem, ao máximo,
serem construídos em ambientes controlados e fora do lugar específico - as fábricas
- reduzindo a produção in loco à montagem racionalizada. Além disso, os canteirosde-obra devem se tornar verdadeiras fábricas, uma vez que a montagem e a
instalação são o processo mais custoso da cadeia construtiva, de modo a garantir
uma montagem inteligente de componentes industrializados, pré-fabricados, prémontados, que se acoplam através de fixações mecânicas, minimizando as
irracionalidades advindas da fabricação in loco através de materiais crus.
Inevitavelmente, como a industrialização representa um caminho para a
evolução dos métodos construtivos de edifícios, a construção civil também se
espelha em paradigmas provenientes de outros setores da indústria. O conceito de
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Lean

construction

(Construção

enxuta),

derivado

de

Lean

manufacturing

(Manufatura enxuta), por exemplo, ilustra a coerência de conceitos próprios das
linhas de montagem aplicados ao projeto e gerenciamento de edificações para
melhores práticas. Há ferramentas de gerenciamento de projeto e processos para
controles de fluxo e qualidade que são aplicadas na construção civil e que se
apoiam em realizações e conceitos já estabelecidos e constatados nas linhas de
montagem de alta tecnologia (HOOK et. al, 2008; SALEM et. al, 2006; PICCHI;
GRANJA, 2004; PICCHI, 2003).
As linhas de montagem de alta tecnologia, por sua vez, como a
automobilística, aeronáutica e a eletrônica, representam a indústria de ponta. São os
setores que mais contribuem em tecnologias e processos produtivos, liderando o
desenvolvimento e inovações. A partir das contribuições japonesas que acarretaram
em mudanças paradigmáticas na indústria global, a transformação da produção em
massa para a customização em massa e a disseminação mundial do Lean
manufacturing, ou manufatura enxuta, advindas do Toyotismo, sobretudo a partir dos
anos 1980, desembocaram em novos conceitos e paradigmas introduzidos, como a
manufatura

ágil,

manufacturing

manufatura

systems,

flexível

Flexible

e

manufatura

manufacturing

reconfigurável

systems,

-

Agile

Reconfigurable

manufacturing systems (BI et al., 2008; DUGAY; LANDRY; PASIN, 1997;
ABRAHAMSSON; CONBOY; WANG, 2009; HEILALA; VOHO, 2001).
Cada um desses paradigmas aponta parâmetros para o projeto e gestão de
linhas

de

montagem,

abordando

aspectos

físico/espaciais,

envolvendo

infraestrutura, disposição e organização das plantas industriais, mobiliário,
equipamentos e maquinários; e logístico/operacionais, envolvendo gestão,
recursos humanos, controle de fluxos, recursos de inteligência e informacionais.
Apesar de serem paradigmas distintos, aglutinam definições em comum. É possível
constatar na literatura que, apesar de diferentes nomenclaturas, abordam aspectos
complementares e não discrepantes: como a rapidez na implementação de
mudanças em produtos e processos, a modularidade, escalabilidade, integralidade,
conversibilidade e a diagnosticabilidade

em função da necessidade de

transformações em processos e produtos (FERGUSON et al.,2007).
Os paradigmas da construção, ao aproximarem as edificações e o processo
construtivo aos processos da manufatura e linhas de montagem, incentivam a busca
por recursos metodológicos e tecnológicos presentes no âmbito industrial.
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Baseando-se na transversalidade disciplinar, da indústria para a construção,

a

presente pesquisa propõe a utilização de uma tecnologia que está associada ao
atendimento de requisitos determinados por paradigmas da manufatura, como
estrutura para edificações, e cujas características coincidem com requisitos
específicos para o atendimento de paradigmas da construção civil.
Os sistemas modulares de tubos e conexões (Lean pipe and joint system,
Pipe rack system, Lean system, Pipe and joint system) (ALIBABA, 2018; TRILOGIQ,
2018, CREFORM, 2018; INDEVA, 2018, TRACEPARTS, 2018) são sistemas
construtivos industrializados, flexíveis e reconfiguráveis, capazes de adquirirem
geometrias e funções variadas. São mundialmente utilizados como solução para os
equipamentos de linhas de montagem e estoque. A utilização dessas tecnologias
está intimamente ligada ao atendimento de paradigmas da manufatura, tal como a
manufatura enxuta, ágil, flexível e reconfigurável, cumprindo com requisitos como a
capacidade de adaptação para transformações relacionadas ao aspecto físico das
linhas de montagem, sendo aplicados na forma de transportadores e esteiras,
estações de trabalho, AGVs (Automated guided vehicles), prateleiras, entre outros
dispositivos, dinâmicos, mecanizados e automatizados (CREFORM, 2018; YAZAKI,
2018; TRILOGIQ, 2018; GEOLEAN, 2018).
Da análise de suas propriedades construtivas, compreende-se que esses
sistemas possuem características definidas como critérios de paradigmas da
construção civil. Dentre elas a fabricação industrializada, as juntas secas; a
modularidade e a composição por partes; a reconfigurabilidade e a reutilização; e a
possibilidade de interface e interdependência com outros subsistemas e tecnologias
(RICHARD, 2006; WANG; GUOPENG; SHIFEN, 2017; WESTRA; VOS, 2003;
JAILLON, 2014).
A concepção de edificações utilizando os sistemas modulares de tubos e
conexões como estrutura pode resultar em edificações industrializadas, de rápida
implementação, reconfiguráveis e desmontáveis, que atendem aos principais
requisitos pautados por paradigmas da construção civil como Open building (OB),
Industrialized, flexible and demountable building (IFDB) e Design for deconstruction
(DfD). A pesquisa contribui diretamente para que o projeto de edificações apresente
requisitos necessários, que precisam ser incorporados para o desenvolvimento da
arquitetura e engenharia, colaborando com a agenda tecnológica, social e ambiental
do setor.
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Tubos e conexões estão presentes em várias obras e processos da
construção civil, como os andaimes, escoras e cimbramentos; também como
estruturas com solicitações importantes, como pontes e coberturas de grandes vãos
(CHILTON, 1999, BORREGO, 1968). O repertório de soluções em tubos e
conexões, sempre associado a construções industrializadas, fundamenta a utilização
dos sistemas modulares de tubos e conexões enquanto estruturas de vetor ativo
(ENGELS, 1962) e auxilia na busca dos contextos possíveis para a aplicação.
Determinados contextos sugerem a pertinência desse tipo de construção
como alternativa tecnológica possível. De pequeno porte, rápida implementação,
adaptável e reutilizável em diferentes configurações, são essas as características
das construções propostas que as tornam pertinentes em contextos temporários
como as instalações provisórias para canteiros de obra e o fornecimento de abrigo
em respostas emergenciais. Tanto o canteiro de obras quanto as respostas
emergenciais, como visto na literatura, carecem de alternativas tecnológicas e
melhores práticas para suas adaptações espaciais. O desenvolvimento tecnológico
em ambos os contextos se relaciona de maneira mais ampla à construção da
resiliência e ao desenvolvimento social a longo prazo.

1.1 Estrutura da dissertação
O trabalho se divide em duas partes. Um primeiro momento que se dedica à
descrição e análise e um segundo momento propositivo. A princípio, a revisão
bibliográfica busca, em patentes, produtos e obras, a relação que sistemas de tubos
e conexões estabelece com realizações na construção civil, focando nas situações
em que esses sistemas desempenham papel estrutural. A seleção de patentes,
produtos e obras busca compreender as características associadas aos sistemas
estruturais de tubos e conexões, as diferentes aplicações e soluções.
Em seguida, os sistemas modulares de tubos e conexões são analisados e
caracterizados, de acordo com suas propriedades e materiais, fabricantes e
fornecedores, e aplicações. Mais especificamente é apresentado o sistema
CREFORM da Yazaki Kako Corporation, considerado o sistema pioneiro para essa
aplicação, desenvolvido para as linhas de montagem automobilística da Toyota, em
meados dos anos 1960, e que hoje é internacionalmente distribuído e utilizado em
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diversos setores da indústria. Também é analisado o contexto de sua invenção, que
relaciona-se com a implementação prática das inovações advindas da filosofia
Kaizen, desenvolvidas pela Toyota, que, por sua vez, se relacionam a mudanças
estruturais nos paradigmas da manufatura, como a substituição da produção em
massa pela customização em massa (BI et. al., 2006; DUGAY; LANDRI; PASIN,
2014; ABRAHAMSSON; CONBOY; WANG, 2009; HEILALA ET. AL, 2001).
São apresentados os sistemas similares e inovações tecnológicas derivados
do sistema CREFORM, e a disponibilidade desses tipos de sistema no território
nacional e internacional. A presença globalizada e disseminada em diferentes
setores também é observada e justificada através da relação que os sistemas
estabelecem com os paradigmas contemporâneos da industrialização, derivados dos
métodos de produção enxuta: os sistemas ágeis, flexíveis e reconfiguráveis de
manufatura. A caraterização, enquanto sistema aberto (RICHARD, 2006; JAILLON,
2014; WANG, 2017), dos sistemas modulares de tubos e conexões é ilustrada
através das diferentes aplicações, e essas demonstram não só a capacidade
adaptativa e de customização como também as inovações específicas relacionadas
com a aplicação para outras finalidades e outros setores, como o hospitalar,
agrícola, hoteleiro, varejista e de processamento de alimentos. As inovações
advindas da característica dos sistemas modulares de tubos e conexões, enquanto
um sistema aberto, são comprovadas também a partir das realizações advindas da
popularização do sistema, consequência da venda a varejo dos componentes, e a
riqueza de aplicações desenvolvidas por usuários civis, levantadas no site façavocê-mesmo (DIY) da Yazaki Kako Co, que vão desde mobiliários a pergolados,
abrigos para animais domésticos, pisos elevados, entre outras.
As características dos sistemas modulares de tubos e conexões são
comparadas com os requisitos estabelecidos por paradigmas da construção civil,
como o Open building (OB), Industrialized, flexible and demountable buildings (IFDB)
e Design for deconstruction (DfD). Nessa comparação ficam evidentes os aspectos
em comum entre as principais propriedades dos sistemas analisados com os
requisitos determinados por esses paradigmas. As possibilidades práticas de
aplicação são levantadas através do cruzamento de parâmetros e critérios de
contextos específicos e o desempenho esperado de construções feitas a partir dos
sistemas modulares de tubos e conexões.
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No capítulo 5, introduz-se a proposição, aspecto central da pesquisa, que
resulta em um manual de construções de pequeno porte, de rápida implementação,
reconfiguráveis e desmontáveis, realizadas com o sistema CREFORM. O manual
descreve aspectos referentes a interações com diferentes subsistemas, montagem,
desmontagem e a reutilização em diferentes configurações. A proposição não tem
caráter prescritivo. O objetivo é demonstrar o raciocínio construtivo de interpretação
de um sistema utilizado para a construção de dispositivos de engenharia mecânica
como sistema estrutural para edificações de pequeno porte. O manual apresenta
componentes construtivos, como o arranjo de partes (tubos, conexões e
acessórios); módulos, como o arranjo de componentes construtivos, as interações
entre módulos e subsistemas (fundações, vedações, instalações); as configurações
como um arranjo definido de módulos e subsistemas; e os programas, que ilustram
a utilização e destinação da edificação, e definem as configurações. Os programas
fazem referência a dois contextos possíveis de aplicação prática das construções
projetadas: as instalações provisórias para canteiro de obras e o fornecimento de
abrigo em situações de emergência. Por meio dos programas, a pertinência entre as
características das construções e os parâmetros e critérios de cada contexto são
colocados em paralelo, ilustrando as situações hipotéticas, mas baseadas em
situações reais, em que as proposições podem desencadear em produtos ou
serviços, atendendo à sociedade.
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2 OBJETIVOS
O objetivo mais amplo desse trabalho é a contribuição para o projeto e
construção de edificações industrializadas, reconfiguráveis e desmontáveis,
atendendo

requisitos

pautados

pelos

paradigmas

da

construção

civil

contemporânea. Esse objetivo será alcançado de maneira propositiva através da
utilização de uma tecnologia disponível no contexto da indústria, utilizada para a
criação de dispositivos dinâmicos e mecânicos, como estrutura na criação de
espaço. Para a demonstração da viabilidade de utilização do sistema enquanto
estrutura, representa objetivo específico a produção de modelos analógicos,
diagramas, perspectivas isométricas, detalhes construtivos, tabelas quantitativas e
orçamentárias baseadas nas informações técnicas e produtos disponíveis em
catálogos, para a criação de um manual não prescritivo de edificações de pequeno
porte, leves, de rápida implementação, reconfiguráveis e desmontáveis, a partir do
sistema modular de tubos e conexões CREFORM.
Outro objetivo específico do trabalho se baseia em caracterizar os sistemas
modulares de tubos e conexões utilizados na indústria, demonstrando a variedade
de fabricantes e fornecedores dedicados a esses sistemas, os sistemas similares e
inovações tecnológicas, derivados do sistema CREFORM, e a sua disponibilidade no
âmbito internacional e nacional. Em paralelo a essas constatações, também
constituem objetivos específicos: a confirmação da expansão de aplicações dos
sistemas modulares de tubos e conexões para outros setores além das linhas de
montagem, assim como a popularização do sistema através das vendas a varejo
atingindo o consumidor civil, principalmente no Japão, e as contribuições derivadas
desse aspecto; e a relação entre as propriedades dos sistemas modulares de tubos
e conexões e os requisitos de paradigmas da construção civil, como o Open building
(OB), Lean construction (LC), Industrialized, flexible and demountable building
(IFDB) e Design for deconstruction (DfD), que, por sua vez, constituem justificativas
para a proposição.

2.1 Objetivo geral (Sem negrito as subseções)
O objetivo geral é criar um manual não prescritivo para pequenas
construções de rápida implementação, reconfiguráveis e desmontáveis, utilizando
como estrutura os produtos do sistema modular de tubos e conexões CREFORM da
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Yazaki Kako Corporation. O manual pretende demonstrar a viabilidade e de que
maneira o sistema, comumente utilizado por engenheiros mecânicos e industriais para o projeto de transportadoras, cremalheiras, prateleiras e estações de trabalho pode ser utilizado por engenheiros e arquitetos como estrutura para a criação de
espaço, efetivando a transposição de linguagens da mecânica para a construção
civil. Com esse objetivo atingido, espera-se uma contribuição para o projeto de
edificações que atendam aos requisitos estabelecidos pelos paradigmas da
construção civil, e que são fundamentais para o cumprimento da agenda
socioambiental do setor. A proposição pode desdobrar-se em produtos e serviços
inovadores para a sociedade, associados a contextos práticos.

2.2 Objetivos específicos
-

Caracterizar o sistema CREFORM da Yazaki Corporation identificando suas
propriedades, materiais, ferramentas e o contexto de sua invenção e
aplicação;

-

Identificar a disponibilidade do sistema CREFORM no Japão e no mundo, os
sistemas

similares,

réplicas

e

inovações

tecnológicas

derivados

do

CREFORM;
-

Comprovar a disponibilidade nacional e internacional dos sistemas modulares
de tubos e conexões derivados do sistema CREFORM;

-

Identificar a relação que os sistemas modulares de tubos e conexões
estabelecem com os paradigmas da indústria e com os paradigmas da
construção civil;

-

Criar modelos analógicos, isométricas e detalhes construtivos e tabelas
quantitativas que demonstram a utilização do sistema CREFORM como
estrutura para pequenas edificações;

-

Identificar contextos em que as construções propostas podem ser
consideradas alternativas tecnológicas viáveis e que, portanto, podem ser
aplicadas de maneira prática no mercado e na sociedade, através de produtos
e serviços.

23

3 METODOLOGIA

Cabe a nós estudar as possibilidades do nosso tempo e usá-las. Outros
usaram os meios industriais de seu tempo [...](SULZER, 2000, p.8).
Aprendamos a lição: vamos em busca do habitat dos dias de hoje.
(SULZER, 2000, p.10).

O presente trabalho constitui-se em uma pesquisa propositiva. A proposição
da pesquisa trata da utilização de tecnologias construtivas destinadas à equipagem
de linhas de montagem como estrutura para edificações de pequeno porte, de rápida
implementação, reconfiguráveis e desmontáveis. Segundo Geraldo Serra, em seu
livro A pesquisa em arquitetura e urbanismo:
[...] no caso dos arquitetos e engenheiros as teses “propositivas”
podem ser aceitas, apesar de não atenderem à ortodoxia da tese
científica, porque essas profissões têm como objetivo adaptar o
espaço natural, ou o espaço já anteriormente adaptado, a
necessidades humanas socialmente determinadas e sempre
cambiantes. Desse modo, os pesquisadores nessas áreas do
conhecimento podem desenvolver teses que, sem propriamente
descobrirem algo, inventam novas soluções para os problemas da
construção daquelas adaptações (SERRA, 1992, p.15).

A proposição em questão, pode ser entendida como uma modificação na
utilização de um produto existente - sistema modular de tubos e conexões
CREFORM - transpondo-o do contexto industrial, onde é destinado para a
construção de dispositivos dinâmicos, mecânicos e automatizados, para o contexto
da

construção

civil,

como

estrutura

de

pequenas

edificações

de

rápida

implementação, reconfiguráveis e desmontáveis. Nesse caso, o objetivo configura
uma inovação no sentido descrito por Geraldo Serra:

Nas instituições dedicadas à formação de profissionais em áreas
tecnológicas, como é o caso da engenharia e da arquitetura,
aceitam-se por vezes teses que concluem com uma inovação, no
sentido de uma modificação formal de teorias ou de produtos já
existentes (SERRA, 1992, p.22)

O projeto, a representação gráfica de uma construção, é o ponto elementar
das disciplinas de arquitetura e engenharia. Através dele é possível vislumbrar
processos,

possibilidades

construtivas,

alternativas

tecnológicas,

tipológicas,
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dimensionais e geométricas das adaptações espaciais. É a ferramenta de diálogo
entre os técnicos das edificações, assim como a ferramenta de diálogo com a
sociedade. Trata-se de uma antecipação ou projeção da ideia, que, ao se
materializar em recursos gráficos, pode ser discutida, mensurada, modificada.
Para o alcance do objetivo de utilização da tecnologia em questão, nos
termos de aplicações reais na sociedade, são necessários, além de projeto, cálculos
estruturais, prototipação e ensaios em laboratório. O projeto é ação que antecede
todos esses passos, e resulta viável com os recursos disponíveis. Por essa razão, a
metodologia encontrada para realizar a proposição é o projeto. Através de modelos
analógicos, perspectivas, isométricas, diagramas, e detalhes construtivos e memorial
descritivo. Os próximos passos - cálculos estruturais, redimensionamento,
prototipação e correções - trazem contribuições para o projeto, e são caminhos de
aprofundamento da proposição, sendo fundamentais para a aplicação real no
mercado e sociedade, na forma de produtos e serviços.
A descrição do desempenho das construções propostas contribui na
identificação de contextos possíveis para a aplicação prática da inovação. Sobre a
finalidade da pesquisa, de acordo com Geraldo Serra (1992, p.19):
[...] o caráter de trabalho da pesquisa, particularmente no campo da
arquitetura e do urbanismo, no sentido de pretender resultar em ação
sobre a natureza com a finalidade de adaptá-la às necessidades
humanas socialmente definidas. Nesse sentido, a pesquisa científica
dedica-se à superação da contradição fundamentada acima referida
e tem sua comprovação final na prática social.

Por essa razão, a identificação dos contextos de aplicação constitui parte
fundamental da metodologia de pesquisa, e contribui para reflexão, discussão e
conclusão.

3.1 Etapas e meios
O trabalho é dividido em duas etapas: a revisão bibliográfica e a proposição.
A revisão bibliográfica busca fundamentos e conceitos sobre os paradigmas da
construção civil; fundamentos e conceitos sobre os paradigmas da indústria; e a
pesquisa a respeito de informações técnicas, produtos, fabricantes, fornecedores de
sistemas de tubos e conexões. A proposição tem como embasamento o
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levantamento feito na revisão bibliográfica, e será desenvolvida através de recursos
gráficos computacionais, tabelas quantitativas e memoriais descritivos.

3.1.1 Revisão bibliográfica
Devido ao enfoque em estruturas, será necessária uma caracterização dos
sistemas de tubos e conexões, e o livro Sistemas Estruturais (ENGELS, 1962)
fornecerá os parâmetros para isso, sendo possível classificar as estruturas de tubos
e conexões como estruturas de vetor ativo. As estruturas com barras e articulações,
ou as estruturas de vetor ativo, floresceram sobretudo com o desenvolvimento do
aço. Por essa razão, o primeiro capítulo do livro Construire en Acier (SCHULLITZ,
1999), dedicado à história da construção em aço, é um recurso para compreensão
da evolução das construções com tubos e conexões e o paralelo que estabelecem
com a evolução das estruturas metálicas. Devido à ligação intrínseca de tubos e
conexões ao desenvolvimento das estruturas de malha espacial, dois livros em
especial, Space grid structures: Skeletal frameworks and stressed skins (BORREGO,
1968) e Space grid structures (CHILTON, 2007), serão referências para a
conceitualização da relação entre as treliças espaciais, dômus e geodésicas, e a
evolução dos sistemas de tubos e conexões.
Uma seleção de patentes (GOOGLE PATENTS, www.patents.google.com ),
com recorte desde a segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, auxiliará
na definição de meios, formas, aplicações e contextos de estruturas de tubos e
conexões. As invenções que propõem métodos para vincular tubos, ou se utilizam
de sistemas de tubos e conexões, são variadas e em grande quantidade. O leque de
soluções levantadas engloba aplicações diversas, como os guarda-corpos e
corrimãos, andaimes, mobiliários, quadros de bicicleta, fuselagem de avião e
construções portáteis.
A caracterização do sistema CREFORM será realizada através de
informações técnicas contidas em catálogos disponibilizados pelos fabricantes
Yazaki Kako Corporation e Creform Corporation, com a descrição de materiais,
propriedades, dimensões, comportamento, resistência estrutural, ferramentas e
processos de projeto e montagem e aplicações.

A revisão bibliográfica será a

ferramenta para fundamentação de conceitos mais amplos relativos à

invenção

(Lean manufacturing, Kaizen, Método enxuto, Melhoria contínua, Just-in-time,
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Toyotismo) e aplicação do sistema (Agile, flexible and reconfigurable manufacturing
systems).
A identificação de sistemas similares e inovações tecnológicas será feita
através de buscas na internet, em redes que reúnem fabricantes e fornecedores
internacionais,

como

o

Alibaba.com,

Made-in-China.com,

TradeIndia.com,

ChinaTrade.com, e comunidades de engenharia mecânica, como a Traceparts. As
inovações tecnológicas serão descritas com relação a materiais, perfis, tipos de
conexão e acessórios, através de informações contidas em catálogos técnicos,
definindo a contribuição específica de cada inovação.
A confirmação da disponibilidade internacional e nacional desses sistemas
será realizada através da coleta de informações a respeito de centros de
distribuições, principais mercados e clientes, escritórios de logística e áreas de
cobertura de venda disponíveis em sites de fabricantes, fornecedores e prestadores
de serviço. Para demonstrar a expansão dos sistemas modulares de tubos e
conexões para outros setores serão selecionadas realizações de portfólios de
fabricantes, fornecedores e prestadores de serviço associados aos sistemas.
Principalmente, mas não somente, as realizações associadas à empresa japonesa
Yazaki Kako Corporation, que já conta com ramificações especializadas para
atendimento de diferentes setores, como o setor da saúde e farmacêutico, os
setores de logística, agrícola, varejista e hoteleiro. Também serão levantadas as
empresas que vendem os produtos de sistemas modulares de tubos e conexões, em
varejo, para o consumidor civil.
Através de revisão bibliográfica serão levantados os requisitos e principais
conceitos associados aos paradigmas da manufatura e aos paradigmas da
construção civil. Esses conceitos, parâmetros e requisitos serão relacionados e
comparados com as características dos sistemas de tubos e conexões para
compreender os pontos em comum e justificar a possibilidade de transposição da
tecnologia de um contexto ao outro.

A literatura fornecerá o embasamento e o

estado da arte em tubos e conexões na construção civil. Tubos e conexões são
recorrentes na história da construção civil, e sua utilização como estrutura está
associada a inovações tecnológicas relevantes, como as treliças espaciais e
estruturas tetraédricas. Esse levantamento fundamenta a proposição de utilização do
sistema CREFORM para a construção de espaço e auxilia o entendimento das
possibilidades

construtivas

do

sistema

enquanto

estrutura

de

edificações,
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interpretando-o como um sistema construtivo possível para a arquitetura e a
engenharia.

3.1.2 Proposição
A proposição parte do reconhecimento de coerência de utilização do sistema
CREFORM na construção civil, considerando-o uma opção enquanto estrutura para
edificações de pequeno porte. Para realizar a proposição, será necessária a
utilização de ferramentas de modelagem bidimensional, como o AUTOCAD, e de
ferramentas de modelagem tridimensional paramétrica, como o ARCHICAD e
RHINOCEROS. A modelagem da conexão não será necessária, uma vez que é
possível encontrá-la disponível para download gratuito em plataformas para
engenharia mecânica como a Traceparts, ou em sites de fornecedores como a
Misumi. Através dos modelos analógicos gerados - isométricas, diagramas e
detalhes construtivos - será possível a criação de tabelas quantitativas,
considerando as peças envolvidas. A partir dessas informações será realizada uma
simulação de custo, com base nos preços de varejo fornecidos pela própria loja
online da Yazaki, e uma segunda cotação com base em preços de atacado de
fornecedores encontrados na plataforma Alibaba.
Por se tratarem de estruturas leves, o trabalho utilizará como parâmetro as
recomendações de manuais e catálogos para as estruturas em quadros leves
metálicos (light steel frame) e quadros leves de madeira (light wood frame), para
auxiliar o projeto de construções com o sistema de tubos e conexões. O objetivo da
proposição é apresentar um leque de possibilidades de utilização do sistema
modular de tubos e conexões para a execução de construções leves, de rápida
implementação, desmontáveis e reconfiguráveis.
Inicialmente apresenta-se um estudo bidimensional baseado em dimensões
e coordenação modular, e as relações que estabelecem com os vãos possíveis ou
recomendáveis, métodos de construção e interação com subsistemas, assim como o
aproveitamento de materiais. Para o aproveitamento de materiais, um ensaio será
feito com diferentes grids construtivos. Para cada grid haverá um determinado
padrão de dimensões de tubo, dependendo do seu arranjo. Esse aproveitamento
será comparado. Como a seleção do grid depende da coordenação modular, e
ponderação do aproveitamento e interação com todos os subsistemas e o programa
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de necessidades, que não são foco do trabalho, será adotado para as proposições o
grid de 1000mm por simplificação genérica.
A proposição não tem caráter prescritivo. O seu objetivo é demonstrar um
raciocínio construtivo, de interpretação de um sistema, que pode ser aplicado com
outras dimensões e em outros arranjos e processos possíveis e desejáveis. Irá
ilustrar um raciocínio metodológico para a utilização do sistema de tubos e conexões
como

estrutura

para

pequenas

construções,

de

rápida

implementação,

reconfiguráveis e desmontáveis, apontando aspectos relativos às interações com
diferentes subsistemas, montagem, desmontagem e as diferentes configurações.
Um sistema composto por hastes lineares e juntas - tubos, conexões,
acessórios - quando utilizado para a construção de espaços habitáveis, precisa ser
hierarquizado e aglutinado, obedecendo uma lógica construtiva. O estudo vai propor
componentes construtivos através do arranjo de peças (de tubos, conexões e
acessórios). O arranjo de componentes construtivos permitirá a criação de módulos.
Com isso serão exemplificadas as interações entre módulos e entre subsistemas vedações, fundações, instalações. As configurações são determinadas para
atender

aos

programas

de

necessidades

-

terreno,

área,

condições

de

iluminação/ventilação, orientação, geometria e função, representando o arranjo
definido de módulos e subsistemas, e nesse caso serão tratadas como hipotéticas.
Os programas, por sua vez, são definidos pelos fatores externos relativos ao
contexto, sendo um pré-requisito para o projeto arquitetônico, e, portanto, o fator
definidor das configurações; e todos os arranjos subsequentes serão ilustrados. A
proposição de programas assume um caráter genérico de configuração final do
objeto construído, mas tem papel importante para a justificativa da proposição, uma
vez que se relaciona a contextos com os quais as construções projetadas são
compatíveis e podem ser implementadas de maneira prática. Relacionam-se ao
aspecto mais amplo que caracteriza a pesquisa em arquitetura e urbanismo, como
comentado por Geraldo Serra:

O arquiteto – e o pesquisador em arquitetura e urbanismo – não têm
como evitar a amplitude do seu campo de investigação. Numa época
de extrema especialização, a sua marca característica, a tipicidade
da sua atuação ou a especificidade da sua pesquisa é a tradição
humanista e leonardiana (SERRA, 1992, p.35).
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As propriedades dos objetos projetados serão comparadas com aspectos
levantados através da revisão bibliográfica sobre dois contextos específicos: as
instalações provisórias para canteiro de obras e o fornecimento de abrigo em
respostas emergenciais. Os conceitos, parâmetros e critérios encontrados na
literatura a respeito desses dois contextos serão relacionados e comparados às
características finais dos objetos propostos, com o objetivo de identificar a
compatibilidade entre proposição e contextos, determinando caminhos possíveis de
desenvolvimento da pesquisa para a implementação prática na sociedade e no
mercado, na forma de produtos e/ou serviços.

3.2 Aspectos que não serão abordados
O trabalho objetiva o estudo do sistema modular de tubos e conexões
enquanto estrutura, e investigará as interações com outros subsistemas. Não é foco
do trabalho o desenvolvimento aprofundado nos outros subsistemas envolvidos,
como as fundações, vedações e instalações. Por essa razão não serão objetos do
trabalho ensaios de carga, resistência ao fogo ou vento. Também não se pretende
analisar as proposições do ponto de vista do desempenho térmico, acústico e
lumínico e da impermeabilidade à água, uma vez que essas atribuições estão
relacionadas ao conjunto da edificação e dependem fundamentalmente de outros
subsistemas.

Preocupações

com

o

atendimento

desses

requisitos

serão

implicitamente contempladas.
Serão

consideradas

as

especificações

técnicas

de

resistência

e

comportamento estrutural para o projeto, mas não serão realizados cálculos
estruturais. A pesquisa tampouco almeja a construção de protótipos. O cálculo
estrutural e a prototipação são passos fundamentais para a verificação e o avanço
das

possibilidades

ensaiadas

em

desenho,

tratando-se

de

pesquisas

complementares e posteriores.
Apesar de se basearem nas especificidades de cada contexto para serem
gerados, os programas serão abstrações genéricas para contextos muito
específicos. Para maiores aferições sobre o real desempenho da estrutura em um
determinado contexto é preciso um aprofundamento e aplicação prática, que pode
ser também um dos caminhos de desenvolvimento futuro da pesquisa.
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4 TUBOS E CONEXÕES
Tubos e conexões estão presentes nos processos e produtos da indústria,
no design, na engenharia civil, na arquitetura e no planejamento territorial. Nesta
parte do trabalho, o recorte será sobre as situações em que esses sistemas foram
inventados, desempenham, ou são designados para desempenhar papéis de
estrutura. Isto é, na construção de plataformas e escadas, mobiliário, corrimãos,
guarda-corpos, pontes, tendas, edifícios, cimbramentos, escoras e andaimes,
coberturas, entre outros.

4.1 Tubos e conexões aplicados à arquitetura e à engenharia
Esta parte do capítulo se dedica ao estudo de patentes, produtos, projetos e
obras realizados ou relacionados com sistemas de tubos e conexões, com o objetivo
de apresentar a diversidade de soluções e conceituar o estado da arte nesse campo
aplicado à arquitetura. Trata-se de campo muito extenso e há uma grande
diversidade de dispositivos e aplicações (CHILTON, 2007, BARREGO, 1968). Os
sistemas selecionados estão agrupados em categorias que relacionam os tipos de
aplicação. É possível perceber, seja por intenção declarada dos inventores,
fabricantes, arquitetos e engenheiros, seja através da interpretação de desenhos e
fotografias, que determinadas características, como a racionalização construtiva e
modularidade; eficiência e leveza; simplicidade e facilidades de montagem e
manuseio; flexibilidade, ajustabilidade, e desmontabilidade, se apresentam de
maneira isolada ou combinadas em todas elas.
Embora tenham características e descrições em comum, e algumas vezes
até idênticas, a maneira de realizá-las, ou as formas pelas quais essas propriedades
são alcançadas, variam muito em geometria, escala, processos construtivos,
fabricação, materiais e aplicações, demonstrando a pluralidade e o campo aberto à
inovação no que diz respeito a tubos e conexões aplicados à arquitetura e à
engenharia enquanto estrutura.
As características encontradas nessa seleção são de particular interesse
para a pesquisa, pois relacionam diretamente tubos e conexões aplicados à
arquitetura com requisitos estabelecidos por paradigmas da construção, como o
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Design for deconstruction (DfD) e Industrialized, flexible and demountable buildings
(IFDB).
Os sistemas de tubos e conexões se enquadram na classificação de
sistemas estruturais de vetor ativo (ENGELS, 1962). As estruturas de vetor ativo
funcionam através da decomposição de forças e encaminhamento direcionado dos
esforços de tração e compressão pelos componentes lineares - barras, tubos,
hastes, perfis, cabos - no sentido axial, que se conectam uns aos outros através de
articulações - nós, juntas, conexões. As articulações assumem o papel de
transmissão dos esforços de uma barra à outra, garantindo a solidarização do
sistema. Na classificação de Heino Engel, em seu livro Sistemas Estruturais (1962),
os sistemas estruturais de vetor ativo são descritos como sistemas mistos de tração
e compressão, tendo como característica a triangulação. Segundo o próprio autor:

barras compressíveis e tracionáveis em montagem triangular formam
uma composição estável e completa em si mesma que, se
apropriadamente suportada, é capaz de receber cargas assimétricas
e variáveis, transferindo-as para os extremos” (ENGELS, 1962,
p.134)

Nos sistemas vetoriais, a mudança de direção de forças deve ocorrer,
preferencialmente, não só em um único plano. (ENGELS, 1962). Enquanto processo
construtivo e geometria, além da triangulação característica, podem vencer grandes
vãos através da articulação de componentes pequenos, facilitando a fabricação,
montagem e transporte. A eficiência em conjunto é de tal modo que:
[…] barras […] dispostas em uma determinada forma e colocadas em
um sistema com juntas articuladas, constituem mecanismos que
podem mudar as direções das forças e transmitir cargas a longas
distâncias sem apoios intermediários [...]” (ENGELS, 1962, p.134).

Essas características são comumente empregadas em estruturas de
grandes vãos e grandes solicitações de carga. Com os melhoramentos na fabricação
e na qualidade do aço, tendo como consequência o aumento do seu desempenho à
tração e à flexão, a utilização de peças esbeltas, de seção reduzida, os tirantes e os
vagonamentos de aço se tornaram soluções econômicas adotadas para o aumento
da resistência e leveza em estruturas de madeira e ferro forjado ou fundido. A
introdução dos cabos e barras de aço tracionados fez com que as estruturas de
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vetor ativo alcançassem um alto grau de desenvolvimento e inovação, marcando,
sobretudo na segunda metade do século XIX, a construção de pontes e coberturas,
estações ferroviárias e mercados. (SCHULLITZ, 2003).
No primeiro capítulo do livro Construire en acier, o autor Karl J. Habermann
(SCHULITZ et al., 2003) faz referência às propriedades dos esforços combinados de
tração e compressão nas construções de vigas de ferro fundido e tirantes na
segunda metade do século XIX, afirmando que ”o uso combinado de vigas de ferro
fundido horizontais ou ligeiramente arqueadas com tirantes melhora a capacidade de
carga” (SCHULLITZ, 1999). Comentando sobre a proliferação dos sistemas de vigas
em treliça e tirantes como solução para coberturas de salões na França, advindos
dos desenvolvimentos de Camile Polonceau, Habberman observa que essas
estruturas que “[...] utilizam astuciosamente os esforços de tração e compressão se
mostram igualmente apropriadas para os pavilhões de estação [...]” (SCHULITZ et
al., 2003).
Os sistemas de vetor ativo também estão associados aos avanços na
industrialização da construção civil. Sobre o progresso exponencial das construções
em treliça no final do século XIX, Habberman (SCHULITZ et al., 2003) afirma que os
avanços da “[...] pré-fabricação industrial de grande precisão e o número
relativamente reduzido de elementos construtivos revolucionaram as edificações”.
(SCHULITZ, 2003, p. 45)
Esse feito está relacionado diretamente à utilização de articulações: pinos,
roldanas, roscas, rebites e parafusos. O desenvolvimento das junções entre perfis
metálicos constitui um fio condutor na evolução das estruturas de vetor ativo, na
evolução da construção metálica, assim como nos avanços da padronização e
industrialização da construção de maneira geral. Sobre as inovações alcançadas
nos Estados Unidos na construção de estruturas metálicas no final do século XIX,
Habberman constata uma diferença da produção européia. Além da falta de mão de
obra qualificada, havia a necessidade de construir rápido, sobretudo pelo incentivo
colonizador do oeste e a expansão ferroviária. Esses aspectos propiciaram
contribuições interessantes dos Americanos no aspecto da racionalização e
padronização das estruturas metálicas.
Na

patente

de

1871

do

norte-americano

Albert

Fink,

intitulada

Melhoramentos em pontes em treliças, é possível notar a composição de bitolas
entre os perfis, demonstrando a utilização dos conceitos de decomposição de força
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associados à economia de material, sendo os perfis mais esbeltos designados à
tração e os mais robustos à compressão. Também é interessante notar a
padronização dos componentes e das articulações. Para um vão de quatrocentos
(400) pés (130 metros) a construção da obra de arte não necessita mais que 13
ampliações de detalhes construtivos, uma seção inteira, e duas seções ampliadas.
Nas palavras do autor, o objetivo da intenção era obter “um plano simples e efetivo
para pontes de grandes vãos”. (FINK, 1871, p. 3).

Figura 1 - Elevação e detalhe das articulações da patente Melhoramentos em pontes
treliçadas, Albert Fink, 1871

Fonte: Google Patents (2017)

O Palácio de Cristal, erguido em Londres em 1851, caracteriza novas
possibilidades advindas dos sistemas de vetor ativo em estrutura metálica,
sobretudo pelo sistema modular de treliças planas utilizado. A edificação que foi
construída em Londres foi reconstruída alguns anos depois na Alemanha. Ao se
referir ao projeto, e mais especificamente às modificações realizadas no projeto na
época de sua remontagem em 1854, Habberman revela outra característica dos
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sistemas articulados, advinda da modularidade - a flexibilidade - relatando a
facilidade para a realização das alterações. Segundo Habberman, algumas
modificações no edifício foram realizadas, como, por exemplo “duas novas baias
laterais e um novo teto de ferro redondo”, de maneira que a “[...] estrutura é usada,
transformada e renovada, prova da flexibilidade do conceito arquitetônico”
(SCHULLITZ et al., 2003, p. 65 ).
Além da racionalização construtiva, as construções com articulações têm
como característica intrínseca a desmontabilidade. A desconstrução racionalizada
dos componentes também deixa subentendida outra característica: a reutilização. A
evolução das construções em aço e articulações móveis se valeu, sobretudo, do uso
de parafusos, pinos e rebites. A existência de vínculos articulados entre os
componentes construtivos nas edificações, além de possibilitar a seriação,
transporte e montagem, torna-os capazes de serem desmontados e remontados.
No livro Construire en Acier, Habberman (2003) cita um artigo alemão de
1845 a respeito da evolução das construções metálicas que trata da utilização das
primeiras casas metálicas que eram fabricadas na Inglaterra para servirem como
casas portáteis nas colônias (SCULLITZ et al., 2003). Apesar das críticas do autor
sobre a importação de construções em chapas metálicas nada apropriadas ao clima
das colônias, a transportabilidade das pequenas edificações cumpria propósitos de
ocupação. As edificações portáteis foram objeto de patente, pelo menos desde a
metade do século XIX nos Estados Unidos. Charles Rector, na sua patente Portable
House, declara como objetivo:

Prover uma casa portátil com construção simples e barata, que pode
ser prontamente montada e levada por trabalhador não qualificado,
que pode ser embalado em pouco tempo e espaço para transporte e
armazenamento, que pode ser ampliada ou reduzida, conforme a
necessidade, e que deve proporcionar uma estrutura firme e
substancial ao ser configurado para uso (RECTOR, 1900, p. 1).

O inventor alega que, além dos usos militares, sua invenção pode ser de
interesse na construção de assentamentos temporários e hospitais, podendo
atender, também, aos agrimensores, empreiteiros, mineradores e lenhadores, que
de tempos em tempos devem mudar suas bases de operação, sendo mais eficientes
que as tendas comuns para a proteção contra o clima frio e úmido, em um tempo de
uso mais prolongado. Outro aspecto interessante da invenção se apoia na
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modularidade. A flexibilidade, advinda desse aspecto, é explicitada pelo inventor
através da capacidade de adição ou remoção de módulos, conforme a necessidade
de cada caso (RECTOR, 1900).
Figura 2 - Portable House, de C. H. Rector, 1900.

Fonte: Google Patents (2017)

A patente Norte Americana de 1890 intitulada “Tubular Parabolic Roof
Structure”, de Friederich Schemann, declara como objetivo da invenção “produzir
uma estrutura de cobertura leve e robusta, removendo a necessidade do tirante
inferior horizontal” (SCHEMANN, 1890, p. 1).

As treliças biapoiadas do norte-

americano Friederich Schemann são conformadas por tubos e conexões, onde os
montantes verticais conectam as cordas superiores às cordas inferiores através de
conexões em T. O inventor aponta a eficiência em peso e rigidez assim como o
espaço resultante da parábola em treliças planas de tubo que, devido à geometria e
à altura estrutural, dispensam o tirante horizontal inferior. A eficiência em peso está
diretamente associada aos perfis tubulares.
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Figura 3 - Tubular Parabolic Roof Structure, 1890, de Friederich Schemann

Fonte: Google Patents (2017)

Os tubos cilíndricos enquanto hastes de sistemas vetoriais ativos são
soluções recorrentes em diversas invenções e projetos. A seção tubular cilíndrica é a
geometria mais eficiente na transmissão dos esforços axiais (CHILTON, 2007;
BORREGO, 1968). Essa afirmação aparece também na patente de J. N. Newell,
Pipe truss (1949), que propõe mecanismos de articulação entre tubos de seção
cilíndrica para a construção de treliças. Newell (1949) afirma que a seção circular “é
conhecida como sendo a mais perfeita na capacidade de transmissão de cargas
aplicadas em compressão concêntrica ao longo do próprio eixo” (NEWELL, 1949, p.
1), de modo que o esforço percorre a tangente periférica e o centro, nulo em
esforços, está vazio, conferindo leveza relativa. A invenção de Newell (1949) diz
respeito

à utilização de tubos de seção circular na fabricação de treliças para

suporte de cargas em vãos importantes, como é o caso das pontes ou torres
(NEWELL, 1949). Outra característica da seção circular, segundo o autor, que a faz
apropriada para estruturas de grande solicitação, é a menor resistência à pressão do
vento, graças à sua aerodinâmica, comparada a seções retangulares. Isso resultaria
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em uma economia considerável de material em estruturas de grandes vãos, já que
elas estariam sujeitas a menor esforço de vento.
As conexões propostas por Newell (1949), em chapa metálica soldada, se
vinculam através de parafusos a dispositivos inseridos em rasgos e soldados, ou
rebitados nas extremidades dos tubos. As juntas possibilitam o arranjo de diferentes
bitolas em diferentes ângulos na conformação das treliças, o que é interessante do
ponto de vista de otimização na relação eficiência/peso, designando as bitolas
maiores à compressão e as menores à tração. O autor ainda enriquece essa
possibilidade afirmando a variedade de fabricantes e fornecedores de tubos de
diferentes bitolas e espessuras disponíveis no mercado (NEWELL, 1949).

Figura 4 - A invenção de 1949 de J. N. Newell Pipe Truss.

Fonte: Google Patents www.patents.google.com (2017)

O desenvolvimento de conexões muito mais sofisticadas voltadas para a
construção civil acontecia nessa mesma época, como, por exemplo, o sistema
MERO-TRIGONAL,

de

Ing

Max

Mengeringhausen,

que

começou

a

ser

comercializado em 1943, especialmente desenvolvido para a construção de treliças
espaciais (BORREGO, 1968; CHILTON, 2007). Mesmo sem poder afirmar se Newell
(1949) ou Maxon (1951) conheciam as soluções que estavam sendo aplicadas à sua
época, suas invenções apresentam um desejo de simplicidade executiva e
demonstram entusiasmo pelo advento da solda para o vínculo de elementos
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metálicos, que propicia a criação de conexões fixas, resultando na continuidade da
matéria. E, mesmo que baseadas na soldagem para a fabricação das conexões, as
juntas de Newell e Maxon pressupõem construção seriada e a montagem inteligente
de elementos separados, conferindo as propriedades de padronização, seriação e
desmontabilidade da estrutura.

Figura 5 - Hinged tubular joint, de G. Maxon Jr., 1951.

Fonte: Google Patents (2017)

Figura 6 - Ponte projetada por Robert Maillart e cimbramentos projetados por R. Coray para
ponte sobre o vale da Salgina, Suíça, 1929.

Fonte: (BILL, 1969)

Na forma de cimbramentos, escoras e andaimes, as estruturas de vetor
ativo

desempenham um papel transitório na construção. As pontes de concreto
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armado de Robert Maillart, na Suíça, no começo do século XX, são exemplares da
relação entre a tecnologia do concreto armado e a tecnologia dos cimbramentos.
Como todas as obras de arte, a forma final implica num processo construtivo. A
engenharia reside não só na elaboração do produto mas também na roteirização e
detalhamento de todas as etapas envolvidas para a ereção do objeto. Por isso é
muito interessante observar não só o refinamento do objeto final de concreto
armado, e o projeto rigoroso das armaduras, como também as soluções adotadas
para as estruturas de cimbramento na obra de Maillart. No livro de Max Bill, intitulado
Robert Maillart - Bridges and constructions (1969), é possível encontrar aspectos
biográficos e comentários do autor sobre as principais obras do engenheiro suíço. O
projeto de cimbramento para a ponte sobre o vale da Salgina, Suíça, é um desses
exemplos. Com 132 metros de comprimento, e 90 metros de vão livre sobre um
despenhadeiro, Max Bill comenta:
Essa ponte foi durante muito tempo o maior arco tri-articulado com
vigas em caixão-perdido, e mereceu admiração, não só somente por
seu grande vão, mas também por sua situacão verdadeiramente
imponente. O cimbramento construído pelo engenheiro Coray já era
,em si, um feito (BILL, 1962, p. 60).

O cimbramento idealizado pelo engenheiro R. Coray, para a ponte de
Maillart em 1929, é uma estrutura em madeira roliça, que literalmente precisa vencer
o mesmo vão que a ponte. Os desenhos de Coray representando a geometria final
são acompanhados por detalhes das articulações e apoios. Os cimbramentos para
as obras de Maillart são compostos por barras de madeira roliça e articulações e
suportam cargas importantes, valendo-se da decomposição e direcionamento dos
esforços. Após o processo de concretagem e cura, são desmontados e, uma vez
desmontados, resulta a ponte em um objeto único. Apesar de não se tratar de tubos
e conexões, o cimbramento de Coray demonstra a utilidade de estruturas de vetor
ativo associadas à construção de edificações de grande porte através de
componentes pequenos, articulados racionalmente através de juntas secas
padronizadas.
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Figura 7 - Cimbramento de R. Coray, detalhe dos nós e apoios

Fonte: (Bill, 1969)

Tubos e conexões estão presentes no universo das escoras e andaimes.
Esses elementos são fundamentais nas ações de construção, reparo, transformação
e desconstrução das edificações (DAVIDSON, 1930). O uso temporário e a
necessidade de reutilização desses elementos propiciaram o desenvolvimento de
tecnologias que buscassem rigidez e segurança, flexibilidade e simplicidade
executiva, e rápida montagem e desmontagem. Frederic A. Davidson, ao apresentar
sua patente Coupling device de 1930, que propõe um tipo de conexão ajustável
angular entre tubos perpendiculares em planos diferentes, ilustra bem a presença de
tubos e conexões nas estruturas provisórias:
[…] para fornecer certas melhorias em dispositivos de acoplamento
desse tipo, usados com a finalidade de conectar rigidamente
elementos cilíndricos angulários de estruturas temporárias uns com
os outros. Tais estruturas, compostas de seções de tubos metálicos,
incluindo
elementos
de
contraventamento
diagonalmente
posicionados, são agora mais ou menos largamente empregados
com a finalidade de apoiar andaimes, como a estrutura de gabinetes
de segurança para escoras, e para vários propósitos na montagem
ou reforma de edifícios (DAVIDSON, 1931, p. 1 ).

Além da agilidade construtiva e desmontabilidade, a preocupação com a
rigidez da conexão entre tubos é de fundamental importância, no caso das
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estruturas provisórias, mitigando o risco para a obra e para o trabalhador. Nos
objetivos de Davidson (1930) percebe-se essa preocupação, ao afirmar que suas
conexões são compostas de partes simples, e podem ser montadas com facilidade,
garantindo resistência e durabilidade. Com um propósito muito semelhante, de
conectar tubos perpendiculares de maneira angular ajustável, a patente Scaffolding
clamp, de 1939, de J. Burton, na declaração do objeto, expõe intenções de rapidez
e facilidade de montagem e desmontagem associadas a uma junta que não sofra
esforços desnecessários nessas operações:
[…] o objetivo primário da presente invenção é fornecer uma
construção de meios de fixação pelos quais as garras ou a parte
podem ser presas muito rapidamente no engate de aperto com o
membro de andaime e podem ser liberadas com igual rapidez
quando é desejado remover o membro do andaime e sem sujeitar as
partes do grampo a esforços desnecessários de flexão. (BURTON
J., 1939, p. 1).

A preocupação de Burton (1949) considera a dinâmica das estruturas
provisórias e as peculiaridades de montagens sucessivas. As peças que precisam
ser montadas e desmontadas várias vezes, ao sofrerem constantes esforços de
flexão que não estavam planejados para absorver, apresentariam fadiga e perda de
propriedades estruturais. A durabilidade em peças reutilizáveis exige um
detalhamento específico, que considera o manuseio e os procedimentos para
montagem e desmontagem do material.
Figura 8 - Coupling device de Frederic A. Davidson, 1930.

Fonte: Google Patents (2017)
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Figura 9 - Scaffolding clamp, J. Burton, 1939.

Fonte: Google Patents (2017)

Michael S. D’Alessio, na patente Scaffolding connector and system, de 1985,
propõe um sistema de montantes e travessas, que se fixam por grampos de fácil
colocação, diferente dos sistemas convencionais com quadros soldados conectados
por diagonais (D’ALESSIO, 1985). O sistema proposto possibilita montagem e
desmontagem mais ágeis, com a segurança necessária, e, segundo o autor, se
difere de outros sistemas de montantes e travessas que dependem de pinos e
parafusos. Segundo D’Alessio (1985), o sistema proposto por ele apresenta
versatilidade e capacidade de ser montado em formas irregulares além das formas
retangulares, se diferindo da arte prévia em aindames. Um conector que permite a
união de até oito barras na forma de disco é soldado no montante. As travessas
recebem um tratamento nas extremidades dos tubos na forma cônica com o devido
recorte para inserção de um grampo que une extremidade da travessa e conexão no
montante. O sistema para andaimes de D’Alessio é até hoje fornecido, como
andaimes multidirecionais. A empresa multinacional de andaimes ULMA fornece um
sistema idêntico ao da patente.
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Figura 10 - Scaffolding connector system, Michael S. D’Alessio, 1985

Fonte: Google Patents (2017)

Outro aspecto favorece a utilização dos perfis tubulares cilíndricos em
andaimes: a possibilidade de ligação radial em qualquer ângulo em um mesmo
plano, uma propriedade possibilitada pelos encontros entre tangentes. Essa
operação fica limitada, ou é bem complexa, com perfis retangulares, ou facetados. A
ergonomia pode ser considerada outro fator responsável pela padronização das
seções tubulares cilíndricas na construção de andaimes. A forma cilíndrica é a mais
confortável ao manuseio humano, tornando a utilização de perfis cilíndricos (entre
30mm e 45mm de diâmetro) parte das prescrições para corrimãos e guarda-corpos
da norma de acessibilidade NBR 9050. Uma empunhadura ergonômica é
fundamental para a saúde e segurança durante a operação e utilização em obra.
É possível identificar a utilização de sistemas para andaimes sendo
empregados como elementos arquitetônicos em edificações, como fim e não como
meio. A exposição Scaffolding, de Greg Barton, que foi montada no Center for
Architecture em Nova Iorque, de outubro de 2017 até janeiro de 2018, reuniu
projetos de arquitetura que utilizam andaimes como estruturas, transcendendo a sua
utilização corriqueira como estrutura provisória. Na visão do curador os andaimes
são estruturas flexíveis e industrializadas de fácil acesso com inúmeras
possibilidades arquitetônicas. Além disso, o funcionamento simples e a facilidade de
montagem permitem que trabalhadores não especializados possam participar da
construção. Em uma entrevista sobre a exposição na revista Metropolis, Barton
alega:
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Andaime é um kit de peças, um sistema rudimentar. Você não
precisa olhar desenhos; é um processo muito intuitivo para colocá-lo
em conjunto. É uma solução pragmática que permite que
trabalhadores não qualificados participem do processo de construção
(BARTON, 2017 1).

Barton (2017), explora as propriedades dos andaimes enquanto elementos
arquitetônicos reunindo projetos de diferentes finalidades e contextos (escolas,
intervenções em espaço público temporárias, moradia, respostas emergenciais,
entre outros). Também enaltece sua capacidade adaptativa, demonstrando a
interação do sistema industrializado com métodos tradicionais e materiais locais, a
flexibilidade e a reconfigurabilidade, expressas pelas diferentes possibilidades de
arranjos para um mesmo sistema.
Figura 11 – Andaimes como elementos arquitetônicos da exposição Scaffolding

Fonte: Disponível em
https://w7jln1jmtz92r8zso3ijqxl1-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/sites/2/2017/10/H6A1011.jpg (2017)

A eficiência dos tubos como hastes em sistemas vetoriais, e a busca por
meios de conectá-los, fez parte de um passo importante na evolução das estruturas
de grandes vãos. Tubos e conexões aparecem associados à realização das treliças
1

Disponível em https://www.centerforarchitecture.org/exhibitions/scaffolding/ em 07/12/2017.
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espaciais, parábolas e geodésicas. A triangulação em três dimensões pode produzir
padrões poliédricos, tetraédricos, octaédricos, cujo desempenho estrutural está
consagrado, e que não pode ser dissociado da história e do desenvolvimento dos
meios para conectar tubos. (CHILTON, 1999, BARREGO, 1968, SCHULLITZ, 1999).
No livro Space Grid Structures, John Chilton faz um compilado de sistemas
estruturais, produtos e projetos, traçando um breve histórico das estruturas de malha
espacial. Os experimentos em treliças tetraédricas de Graham Bell na primeira
década do século XX são considerados as experiências precursoras do
desenvolvimento das estruturas de malha espacial e que se consolidam como
soluções difundidas para a cobertura de grandes vãos principalmente a partir da
segunda metade do século (BORREGO, 1968; CHILTON, 2007). As estruturas de
Bell eram compostas por unidades tetraédricas. O tetraedro é uma das geometrias
estáveis, como o octaedro, baseando-se nos sólidos platônicos. Bell acreditava na
eficiência das estruturas espaciais tetraédricas e em sua versatilidade de aplicações
(CHILTON, 2007). Num artigo sobre a construção das pipas tetraédricas para a
National Geographic, em 1903, ele diz:
É claro que a célula tetraédrica não se limita à construção de uma
estrutura para pipas e máquinas voadoras. É aplicável a qualquer
tipo de estrutura em que seja desejável combinar as qualidades de
força e leveza (BELL apud CHILTON, 2000, p. 1).

Além dos experimentos com as pipas e outros dispositivos voadores, Bell
introduziu o conceito das células tetraédricas em projetos estáticos e de grande
envergadura. A torre de observação de Beinn Bhreagh, nos Estados Unidos,
projetada por ele e construída em 1907, é considerada uma das primeiras estruturas
de malha espacial metálica, utilizando seções tubulares de aço e nós de ferro
fundido. As estruturas tetraédricas de Graham Bell, construídas em tubos e
conexões, influenciaram muitos inventores, arquitetos e engenheiros, que,
principalmente a partir da segunda metade do século, produziram uma série de
experiências, sistemas e obras, que ampliaram para sempre as possibilidades da
arquitetura e engenharia na concepção e realização do espaço construído
(CHILTON, 2007; BORREGO, 1968).
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Figura 12 - Julho de 1908, Alexander Graham Bell (à direita) e seus ajudantes conduzem
uma pipa circular com estrutura tetraédrica

Fonte: https://flashbak.com/alexander-grahm-bells-space-age-tetrahedral-kites-388869/
Acesso em 25/07/2017.

Figura 13 - Graham Bell e as máquinas de voar ou pipas tetraédricas

Fonte: https://flashbak.com/alexander-grahm-bells-space-age-tetrahedral-kites-388869/
Acesso em 25/07/2017.

Apesar dos desenvolvimentos de Bell no início do século, as treliças
tridimensionais só viriam a ser amplamente utilizadas na construção civil a partir da
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segunda metade do século. Vários inventores se debruçaram na busca de um nó
universal, como Wacshmann, Fuller, Megeringhausen, entre outros, para a conexão
de tubos e barras na construção de estruturas espaciais (SCHULITZ, et al., 2003).
Dispositivos para conectar tubos metálicos de seção cilíndrica

foram

desenvolvidos para aplicações nas quais a combinação de resistência e leveza é
fundamental, como, por exemplo, nos quadros de bicicleta e fuselagem de aviões.
Na patente de Kwazigorch de 1926 (GooglePatents), dedicada à fuselagem de
aviões, o autor apresenta um conjunto de conexões para seções tubulares,
associadas a cabos tensionados. Declarando que esse tipo de montagem “permite
partes danificadas serem facilmente e rapidamente substituídas em comparação
com os sistemas ordinários de construção, onde as longarinas são feitas por uma
peça” (KWASIGROCH, 1926, p.1). Nessa citação, o autor revela sua preocupação
não só com uma fabricação racionalizada mas também com a facilidade de
manutenção, exemplificando a simplicidade de remoção e reposição de peças
danificadas de maneira isolada.

Figura 14 - Longeron and station brace for aeroplane fuselage, de Kwazigroch, 1926.

Fonte: Google Patents (2017)
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Figura 15 - Means for forming joints de 1911 de Henry W. Jacobs.

Fonte: Google Patents (2017)

Henry W. Jacobs (1911), na sua patente Meios para formar juntas (Means
for forming joints), declara que sua invenção relata a criação de uma junta resistente
e leve para conectar tubos, que “possam ser facilmente e rapidamente montadas e
desmontadas”. Além da preocupação demonstrada com a rápida montagem e a
desmontabilidade, Jacobs (1911) ilustra a aplicação da sua invenção em áreas que
na época representavam a indústria de ponta, como a mecânica, a automobilística e
aeronáutica, declarando como objetivo da invenção:
Prover uma junta ou conexão […] particularmente como são usados na
construção de embarcações aéreas, automóveis, bicicletas,
motocicletas e afins, o que evitará a necessidade do uso de pregos,
parafusos, etc. rebites ou parafusos que passam através ou entram na
tubulação […] como é comum com os métodos até então empregados,
que tenderiam a enfraquecer os respectivos membros perfurados dessa
maneira (JACOBS, 1911, p. 1).

As conexões propostas por Jacobs (1911) são feitas em metal estampado,
compostas por duas partes simétricas, que, parafusadas uma contra a outra,
garantem a fixação dos tubos somente à pressão. Uma flange na extremidade do
tubo e coincide com um baixo relevo na conexão, garantindo a resistência contra o
arranque horizontal na peça. Fica expressa a preocupação em não furar os tubos em
sua extremidade. Além das juntas ilustradas na patente, o inventor declara que, aos
especializados na arte, fica evidente a possibilidade de fabricação de juntas com
outras geometrias para possibilitar outros tipos de arranjo entre tubos, seguindo o
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mesmo raciocínio, abrangendo as aplicações e as geometrias passíveis de serem
alcançadas com o método proposto.
No livro de Konrad Wachsmann, dedicado a sistemas estruturais, sobretudo
às construções metálicas, ele faz homenagem a Paxton, Eiffel, Roebelings, e,
particularmente, a Graham Bell. O ponto fundamental de sua abordagem é a
montagem inteligente de elementos padronizados. A partir de 1951, coordena um
trabalho em equipe para a criação de hangares de avião (BORREGO, 1968;
HABBERMAN apud SCHULITZ et al., 1999; CHILTON, 1999). Neste trabalho, o
objetivo era a criação de uma estrutura modular tridimensional o mais leve possível,
através de um nó que permitisse a conexão de até vinte barras multidirecionais
ajustáveis, por meio de rótulas, e que pudessem não só serem montadas com
grande velocidade, mas desmontadas e remontadas em diferentes configurações.
Esses sistemas foram propostos para a criação de hangares desmontáveis e
portáteis, ou seja, também associados a vãos importantes (SCHULITZ et al., 1999;
CHILTON, 1999; BORREGO, 1968).
Em 1943, o sistema MERO-TRIGONAL, sistema para treliças espaciais, foi
comercialmente disponibilizado, e é, ainda hoje, fornecido pela empresa alemã Mero
que, além desse sistema, dispõe de outros sistemas de conexões para tubos.
Desenvolvido pelo Alemão Ing Max Mengeringhausen, que inicia o estudo desses
sistemas construtivos em 1937, o sistema MERO é utilizado principalmente para
construção de grandes coberturas, de montagens rápidas e secas, a partir de
pequenos elementos, para grandes vãos. O nó padrão do sistema MERO consiste
em um prisma metálico maciço com dezoito lados com furações rosqueadas. A
furação rosqueada recebe uma ponteira que é inserida e fixada nas extremidades
dos tubos. O sistema de Mengerinhausen lembra, em vários aspectos, os conectores
desenvolvidos por Graham Bell, quase quarenta anos antes, para a mesma
finalidade, a construção de malhas espaciais poliédricas (CHILTON, 2007;
BORREGO, 1968).
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Figura 16 - Imagens do catálogo de 1970 do sistema Mero Trigonal.

Fonte: Disponível em https://f0und0bjects.blogspot.com/2017/11/mero.html. Acesso em
05/02/2017.

A sobrevivência de mais de cinco décadas do sistema MERO-TRIGONAL,
assim como a variedade de outras soluções disponíveis em mercado e as
constantes inovações para a construção de estruturas de malha espacial que
envolvem sistemas de tubos e conexões, desde Bell, passando por Fuller, até a obra
customizada de “alta-costura” de arquitetos contemporâneos como Renzo Piano,
Norman Foster, confirmam um campo com ricas realizações e ainda em aberto
(CHILTON, 2007).
Na pesquisa por tubos e conexões aplicados à arquitetura e à engenharia, é
possível um paralelo com as estruturas em bambu, que remontam aos primórdios da
construção, sendo solução construtiva difundida por toda Ásia, sobretudo o sul e
sudeste asiático, e Américas, principalmente o Caribe e a América Central. Sua
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aplicação é ainda prática comum em localidades rurais da China, Indonésia e a zona
cafeeira da Colômbia (MINKE, 2016). As construções vernaculares em bambu
deixaram como legado um extenso vocabulário de juntas secas, encaixes e
amarrações na conexão de seções tubulares cilíndricas para realização de
estruturas. O bambu é uma generalização para uma gama de aproximadamente 600
espécies diferentes (JANSSEN, 2000). Como é um material natural, apresenta
variações nas propriedades mecânicas que dependem da espécie, idade, seleção e
procedimentos de secagem, cura, tratamento, armazenamento, entre outros. Os
caules de bambu apresentam variações dimensionais de seção e espessura de
parede, e espaçamento entre nós ao longo do corpo, tendendo à forma cônica,
maiores espaçamentos entre nós e menores espessuras no sentido da extremidade.
Raramente o caule é reto, possuindo desvios. É vulnerável à ação dos raios
ultravioletas e chuva, e necessita de tratamento e cuidados especiais no
armazenamento, preparação, execução e manutenção. É sensível ao ataque de
insetos e fungos, por isso necessita de cuidado e tratamento adequados. Sua
tendência a rachaduras e o fato de ser oco complicam a execução das juntas. Além
disso, os cálculos estruturais e permissões de construção são difíceis de serem
obtidos, uma vez que não há normativas oficiais específicas (MINKE, 2016).
O bambu é um material leve e resistente. Apresenta maior flexibilidade que a
madeira, e sua camada exterior apresenta alta resistência à tensão, igualando-se ao
aço (JANSSEN, 2000). Cresce rapidamente, podendo se tornar útil para a
construção em quatro a seis anos após o cultivo (MINKE, 2016). Fora todos os
aspectos relativos à seleção e à procedência do material, o autor Gernot Minke, no
seu livro Building with bamboo, ressalta a importância do detalhamento e execução
das juntas como ponto principal das construções em bambu. Além das juntas
tradicionais, com amarrações em cordas de fibras vegetais, entalhes em boca de
peixe, e pinos de madeira, Minke compila outros métodos contemporâneos utilizados
para a conexão entre bambus.
O aspecto mais importante da construção do bambu é a formação de
juntas que transferem forças de um elemento para outro. Dado que
as canas têm uma seção redonda oca, e as partes entre seus nós
têm somente fibras longitudinais, as canas não podem ser unidas da
mesma maneira que os elementos de madeira (MINKE, 2016, p.41).

Para a criação de juntas, onde há possibilidade de cisalhamento ou maior
solicitação de esforços, é necessário efetuar o preenchimento dos entre-nós
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adjacentes à junta. O preenchimento é realizado com cimento, preferencialmente
com aditivos para aumentar a fluidez, ou outros tipos de resina (MINKE, 2016). A
fabricação de extremidades cônicas é um procedimento bastante utilizado para
tratamento das extremidades, com preenchimentos e reforços. Esse recurso pode
ser visto nos registros do livro Bamboo and its structural use, de C. H. Duff, já em
1941. No detalhe de Duff (1941), o preenchimento da extremidade é realizado com
uma seção maciça de madeira e é amarrado com cordas de fibra vegetal como
reforço contra a abertura das fibras. Além dos diferentes tipos de preenchimento em cimento, resina, ou madeira - são diversas as soluções de prevenção contra a
abertura das fibras - realizadas em cordas, arames, abraçadeiras ou chapas
metálicas - nas extremidades diretamente associadas a conexões importantes, como
os encontros de colunas com piso. Nas juntas desenvolvidas por Tönges, as
extremidades cônicas são encapadas com uma chapa metálica afunilada com uma
barra roscada saliente, resolvendo a questão do cisalhamento e da junta em um
único elemento. A possibilidade de conexões entre as extremidades faz com que
conexões-padrão, utilizadas para a junção de tubos metálicos, possam ser utilizadas
também com o bambu (MINKE, 2016).
Figura 17 - Juntas para construção em bambu.

Fonte: Building with bamboo (Minke, 2016)

A produção de alguns arquitetos, como o colombiano Simón Vélez,
consegue realizar a ponte entre a tradição construtiva e a inovação tecnológica. Vale
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citar como exemplo o projeto para o Museu Nômade, com 5.130 metros quadrados,
para uso temporário, realizado em 2008 na Cidade do México, ou o projeto do
Pavilhão da Contemplação, em Arles, França, 2018.
O projeto de construção do pavilhão temporário German Embassade, do
alemão Markus Heinsendorf, em 2009, na China, executado em bambu e conexões
de aço galvanizado é um outro exemplo. Os entre-nós das extremidades são
preenchidos com cimento e inserts; reforçados com abraçadeiras metálicas para
resistir a possíveis rachaduras e cisalhamento. Esses inserts são a espera para a
junção com o nó que acopla outros bambus, preparados da mesma maneira.

Figura 18 - Detalhes de fixação das hastes de bambu no pavilhão temporário Esplanada
Alemã, China, 2007.

Fonte: Building with bamboo (Minke, 2016)

O detalhamento e o dimensionamento rigorosos e a qualidade executiva dos
projetos contemporâneos em bambu, citados acima, expressam seu potencial
enquanto um material não só pertencente ao vernacular e arcaico, mas passível de
industrialização e viável dentro dos critérios contemporâneos de construção. Nesses
projetos é visível a apropriação de técnicas e materiais tradicionais combinados a
tecnologias e linguagens contemporâneas. A incorporação de materiais construtivos
com baixo custo energético, de uma maneira mais ampla, como as fibras e resinas
vegetais, a terra e a madeira, é um desafio necessário para a construção civil
contemporânea e do futuro.
Nesse aspecto, com preocupações a respeito da matriz energética dos
materiais, o desenvolvimento das estruturas com tubos de papelão e conexões pelo
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arquiteto Shigeru Ban merece uma destacada atenção. Desde 1999, no início dos
seus experimentos em pequena escala e para fins expositivos e mobiliário, até hoje,
o arquiteto tem sido responsável por realizações paradigmáticas com o material
industrializado de origem vegetal, que é aplicado como estrutura em construções de
pequeno e médio porte. As bobinas de papelão são rejeito da indústria têxtil e
gráfica e na construção civil são utilizadas como formas descartáveis de pilares de
concreto armado.

Na obra de Shigeru Ban adquirem o status de componente

estrutural, inclusive para vãos importantes. As bobinas de papelão apresentam alta
resistência à compressão no sentido axial, porém, baixa resistência à tração.
Também não suportam bem os esforços de flexão e cisalhamento. Nas obras de
Ban, as bobinas de papelão, além das conexões, estão associadas com cabos ou
barras metálicas, para absorver os esforços de tração.

Figura 19 - Bobinas de papelão, conexões metálicas, e cabos de aço - Hong Kong
Shenzhen Bi-City Biennale Pavilion - China, 2009.

Fonte: Disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/ Acesso em 25/07/2017
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Figura 20 - Cobertura em arco à compressão. Bobinas de papelão e conexões de madeira
maciça. Japão.

Fonte: Disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/ Acesso em 25/07/2017

Assim como o bambu, os tubos de papelão necessitam de reforços e
preenchimentos para suportar a flexão e o cisalhamento nos pontos de junção,
extremidades. Diversas conexões foram experimentadas. Ban utilizou conexões em
madeira maciça, em chapas compensadas de madeira, chapas metálicas e
conexões plásticas. Nos projetos de resposta emergencial para compartimentações
de privacidade para desalojados em abrigos temporários, Paper Partitions, um
sistema pilar e viga, Ban utilizou encaixes entre bobinas de diferentes bitolas, com
as horizontais em bitola menor cruzando, através de um furo, os pilares de bitola
maior. Os nós metálicos, de madeira maciça ou compensado de madeira, além de
conectar tubos em diferentes direções, podem ser utilizados para fixação de cabos
de aço e tirantes, contribuindo para a composição de forças dos sistemas estruturais
de vetor ativo.
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Figura 21 - Detalhes do patente Pipe or rod connector, de F. Miller, 1911.

Fonte: Google Patents (2017)

O aspecto ergonômico do perfil cilíndrico favoreceu sua consagração no uso
de corrimãos e guarda-corpos. E, para essa finalidade, vários sistemas
industrializados foram desenvolvidos. A patente Pipe or rod connector (Conector
para haste ou tubo), de 1911, de F. Miller, que, segundo o próprio autor, pode ser
adaptada para uso na construção de estruturas tubulares, “como as empregadas em
fugas de incêndio, ou corrimãos para escadas” (MILLER, 1911, p.1), descreve um
conector e suas variações, que são capazes de acoplar tubos ou canos em sentidos
multidirecionais. Assim como as juntas para fuselagem de avião de Jacobs (1911), o
conector de Miller é composto por partes. O autor conclui a descrição explicitando a
flexibilidade que advém desta característica:
[...] será entendido que as diferentes partes de ligação de tubos, de
cada uma das formas mostradas, podem ser reconfigurados em
relação uns aos outros, no mesmo plano em diferentes ângulos, para
acomodar os dispositivos a diferentes formas de estrutura. Os
dispositivos da minha invenção são, cada um, na forma de uma
esfera com saliências periféricas radiais (MILLER, 1910, p. 2).

A preocupação com a eficiência na firmeza das conexões, com a ergonomia
e com a ajustabilidade é explícita na afirmação:
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O objeto da minha invenção é prover um conector para tubos ou
canos,
para conectar firmemente dois tubos ou canos, que
apresentarão uma aparência lisa e acabada, e que permitirão que os
tubos sejam ajustados de diferentes ângulos em relação uns aos
outros (MILLER, 1910, p. 1)

O acabamento suave da junção faz uma referência direta ao manuseio
humano na utilização, principalmente em se tratando de um corrimão ou guardacorpo. O sistema desenvolvido pelo arquiteto suíço Fritz Haller, em 1961, para a
empresa USM, tem semelhanças com a descrição de Miller (1910). Uma esfera
capaz de conectar hastes em quatro dimensões é o principal componente do
sistema para mobiliário, que conforma estruturas tridimensionais e suporta nichos
fechados com gavetas e portas, além de prateleiras. A possibilidade de
personalização e os conceitos inerentes à modularidade (adição, subtração e
reconfiguração) são apresentados como diferenciais do sistema. O acabamento
sofisticado e o alto custo fazem com que seja um artigo que atende o mercado de
alto padrão corporativo e doméstico internacional, embora a racionalização do objeto
e seriação sejam caminhos para a democratização dos objetos.

Figura 22 - Catálogo da USM Haller nos anos 1960

Fonte: Disponível
https://i.pinimg.com/originals/53/d1/7c/53d17ce48cafd1aa3ccd0a41b5da967a.jpg Acesso em
04/06/2017
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Ao contrário de um conector feito de partes, como sugere Miller (1910), que
se reconfiguram para atender a diferentes conexões, a esfera de Haller (1961) é um
elemento único capaz de resolver a questão. Uma peça monolítica de metal
cromado, que, como as estruturas tetraédricas de Graham Bell e Ing Max, possui
reentrâncias rosqueadas. O vínculo entre haste e conexão se dá pelo intermédio de
uma bucha que fica rosqueada na conexão, interna ao tubo, semelhante a Ing Max,
e diferente de Bell e Miller, que utilizam soquetes.
Diferente de Bell e Max, as invenções de Miller (1910) e Haller (1961)
possibilitam a criação de estruturas espaciais com barras em apenas três eixos, ou
seis direções a partir do nó, referenciando-se ao hexaedro, ou cubo platônico, e não
ao tetraedro. Apesar da eficiência estrutural da malha tetraédrica em resistência e
leveza, ela geralmente não se apresenta como uma solução em vãos menores como
mobiliário ou guarda-corpos e corrimãos. Os volumes cúbicos retangulares têm um
melhor aproveitamento de espaço útil, e a triangulação em quatro planos seria
desnecessária em vãos menores, com solicitações pequenas de carga. A
triangulação,

mesmo

que

em

vãos

reduzidos,

é

ainda

necessária

para

contraventamento das estruturas articuladas. No caso dos corrimãos e guardacorpos, a fixação com piso e parede, e o devido espaçamento entre elas, garante a
rigidez necessária. No

sistema de Haller (1961), que produz estruturas

independentes simplesmente apoiadas no chão sem fixação, o contraventamento é
realizado pelos nichos, ou seja, pelo preenchimento; e, no caso das prateleiras,
reforços triangulados são adicionados às esquinas entre haste e nó, estabilizando a
geometria.
Os sistemas de Haller (1961) e Miller (1910) não permitem a conexão de
peças anguladas. Os nós de Bell e Max permitem a conexão de peças em várias
inclinações, mas não permitem uma inclinação ajustável. Isso quer dizer: não
permitem ajustabilidade angular. No caso dos corrimãos e guarda-corpos, a
possibilidade de ajustes angulares é uma característica necessária para adequação
à inclinação de escadas e rampas ou declividades e irregularidades de piso.
É interessante o comentário de 1938, de G. H. Gascoigne et al., no qual, ao
explicarem a natureza da sua invenção, os autores expressam sua flexibilidade e o
seu caráter genérico fornecendo exemplos de uma aplicação bem distinta. Eles
dizem que, apesar de se tratar de ser destinada a corrimãos e guarda-corpos, a
invenção é igualmente “aplicável a montagem de estruturas mais complexas, como
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abrigos tubulares e coisas do tipo”. (GASCOIGNE et. al., p.1) Os propósitos da
invenção, associados à necessidade de montagem e desmontagem dos corrimãos e
guarda-corpos, como, por exemplo, para parques de diversão, e ao longo de vias de
pedestre, para agir como proteção ou barreira, além da racionalidade e agilidade
construtiva, também visavam a viabilidade econômica. Segundo os próprios autores,
sua invenção permite a “montagem rápida e ocasional desmontagem de tais
corrimãos [...] com vistas na economia e simplicidade [...]”. A principal contribuição
da invenção, segundo os autores, associa a ajustabilidade da conexão aos aspectos
práticos e executivos, garantindo que a “montagem e desmontagem de corrimãos ao
longo de declives ou irregularidades no piso não apresentem dificuldade”.
(GASCOIGNE et. al., p. 1). As conexões de Gascoigne em formato de T, para a
conexão de três tubos

têm a seção cônica interna. Os tubos são presos por

parafusos que atravessam a parede da conexão, e pressionam pontualmente a
parede externa do tubo. O formato cônico cria uma folga que permite um certo ajuste
em qualquer eixo.

Figura 23 - Patente Railing and the like, de George Harry Gascoigne et al., 1936.

Fonte: Google Patents (2017).
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A ajustabilidade angular das conexões de Gascoigne, porém, está limitada a
pequenas variações angulares para adequação de irregularidades de piso e não
contempla inclinações de rampas e escadas. Maior liberdade na ajustabilidade
angular é um recurso que aparece, por exemplo, na patente Adjustable Pipe Railing
Fitting, ou encaixe ajustável para corrimão de tubos (REED, 1940, p. 1), que,
segundo o autor, “tem como objetivo e vantagens a provisão de um melhorado
encaixe ajustável para corrimão de tubos [...]”. Os nós, conformados por dois discos,
prendem de maneira radial os soquetes, que recebem as extremidades dos tubos. O
autor prevê, além de rosqueamento do soquete e da ponta do tubo, um parafuso que
atravessa a parede do soquete e pressiona a parede externa do tubo, evitando um
possível desrosqueamento com a utilização. Os soquetes podem ser encaixados em
qualquer posição desejada da circunferência da conexão. A possibilidade de ajuste
angular está limitada a um único plano.

Figura 24 - Conector da patente Adjustable Pipe Railing Fitting, de Frank. S. Reed, 1938.

Fonte: Google Patents (2017)

Na declaração do inventor Joseph Clay, contida na patente Pipe coupling,
1918, fica clara a propriedade genérica das estruturas de tubos e conexões. Ao dizer
que sua invenção “pertence à classe geral conhecida como conexões para tubos,
segurando uma extremidade ou porção de um tubo [...] a outro tubo [...]” (CLAY,
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1918 p. 1), Clay (1918) alega que as melhorias da sua invenção residem no fato de
superarem os meios ordinários de conectar tubos onde há necessidade de rigidez e
segurança, e que envolvem, para isso, a furação das extremidades dos tubos e
parafusos passantes. Esse argumento também aparece na invenção Means of
forming joints (Jacobs, 1911), com a justificativa de que a furação nas extremidades
fragiliza pontos de solicitação importantes. Assim como Jacobs (1911), as conexões
da patente de Clay (1918) são conformadas por duas partes, parafusadas umas
contra as outras, prendendo os tubos a pressão. O detalhe que garante a resistência
ao arranque dos tubos reside numa saliência na extremidade do tubo, que coincide
com um relevo negativo na conexão. Um aspecto relevante ilustrado na patente de
Clay (1918) é a possibilidade de conexão da extremidade de um tubo ao corpo de
outro tubo.

Figura 25 - Pipe coupling, Joseph Clay, 1918

Fonte: Google Patents (2017)

Conectar tubos a pressão com a possibilidade de conexão de corpo com a
extremidade aparece também na patente de 1915 de Willian Louden, intitulada
Structural coupling for pipes, shafts, etc. Semelhante à patente de Clay (1918) e
Jacobs (1911), as conexões são feitas em duas ou mais partes, de metal
estampado, que se prendem umas contra as outras, porém não há nenhum tipo de
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detalhamento na extremidade do tubo, rosqueamento ou saliência. Em algumas
conexões existem reforços soldados para aumentar a resistência à deformação e
torção da peça. Diferente das conexões de Miller, Haller, Gascoigne, que são
designadas para a conexão de extremidades, as juntas de Louden (1915) e Clay
(1918) apresentam a possibilidade de conexão entre a extremidade de um tubo a
qualquer ponto longitudinal do tubo.

Figura 26 - Structural coupling for pipes, shafts, etc de 1915 de Willian Louden.

Fonte: Google Patents (2017)

As juntas conformadas por duas ou mais partes são recorrentes nas
patentes de Miller (1911), Jacobs (1918), Reed (1940), Maxon (1951) e Clay (1918).
A possibilidade de reconfiguração entre as partes para a composição de novas
conexões aparece em Miller (1911) e Louden (1915), e aparece também na patente
Pipe connectors, de J. W. Hill, (1958), invenção dedicada à construção de stands,
prateleiras, guarda-corpos e outras construções. Os conectores de Hill (1958),
embora tenham muita semelhança aos de Louden (1915), não possibilitam a
conexão de uma extremidade de tubo ao corpo de outro tubo. Isso porque as
fixações envolvem recursos distintos para diferentes tubos em uma mesma conexão.
Enquanto alguns necessitam de buchas expansivas inseridas nas extremidades do
tubo, outros estão fixos através de parafusos laterais que pressionam pontualmente
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a parede do tubo. Tanto as buchas expansivas quanto os parafusos que pressionam
a parede externa do tubo são soluções já vistas. A patente de Hill, provavelmente,
combina essas duas soluções para aumentar a firmeza. As patentes de Jacobs
(1918) e Clay (1915) funcionam a pressão, mas necessitam da confecção de uma
saliência na extremidade do tubo para resistir ao arranque horizontal e dar maior
rigidez. Os conectores de Hill (1958), assim como os de Louden (1915), não
envolvem nenhuma alteração no tubo. De fato, as conexões, para serem fixadas ao
corpo dos tubos somente à pressão, necessitam de muito esforço para resistir ao
deslizamento, devido à lisura e à geometria circular. Talvez essa seja uma das
razões de Hill empregar os métodos combinados de buchas e parafusos
pressionando diretamente as paredes dos tubos, e não crer apenas na pressão. Nas
juntas mais simples, que conectam três tubos, em duas direções, um dos tubos é
preso com a bucha expansiva e com um parafuso que cruza a conexão no sentido
axial do tubo, além de parafusos na lateral que pressionam transversalmente a
parede externa do tubo, enquanto os outros dois são presos por parafusos
transversais na lateral da conexão que pressionam pontualmente a parede externa
do tubo.
Figura 27 - Pipe connectors, J. W. Hill, 1958

Fonte: Google Patents (2017)
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Conformadas por duas ou mais partes, as juntas de Hill (1958) não fixam o
tubo pela pressão de uma parte contra a outra, como fazem as juntas de Louden
(1915) e Clay (1918), e sim através de ferragens que pressionam as paredes
internas ou externas das extremidades dos tubos. A mesma preocupação
demonstrada por vários inventores em não furar as extremidades dos tubos aparece
nos objetivos de Hill (1958) associada à agilidade construtiva. Segundo Hill,
permitindo a desmontabilidade “conectar de forma destacável as extremidades
adjacentes de dois ou mais tubos não rosqueados” e ao mesmo tempo com
agilidade construtiva, efetuando montagem ou desmontagem “rapidamente e com
um esforço mínimo”. Ao ilustrar as aplicações o autor destaca a flexibilidade que
“permite a montagem rápida, fácil e barata de muitos tipos diferentes de racks e
outras construções”; e a simplicidade que permite isso “a partir de seções de tubos
não rosqueados e alguns tipos de conectores” (HILL, 1958, p.1).
A flexibilidade nas patentes de Bell e Max, Miller, e Haller são alcançadas a
partir de um conector único que é capaz de unir tubos em diferentes arranjos. Para
isso, as extremidades dos tubos precisam de um componente de interface, como as
buchas e soquetes. Nas patentes de Louden (1915) ou Clay (1918), um pequeno
grupo de conexões, cada uma permitindo um tipo de arranjo entre tubos, possibilita
um número ilimitado de construções, variando em geometria, forma e função. Para
as invenções de Miller (1911) e Louden (1915), a flexibilidade se expressa na
característica de conectores conformados por partes que podem ser reconfiguradas,
gerando diferentes conectores, que, por sua vez, possibilitam diferentes arranjos
entre tubos e construções possíveis. Por exemplo, na patente de Clay - conectores
conformados por duas partes, mas que não são reconfiguráveis - a variedades de
peças a serem fabricadas é maior para os mesmos tipos de conexão. Ou seja, em
Miller (1911) e Louden (1915), é possível realizar os mesmos tipos de configuração
com uma menor variedade de tipos de peça, aumentando o nível de padronização
do sistema.
Sistemas de tubos e conexões aplicados à arquitetura também estão
presentes na forma de construções portáteis, tendas, barracas, viveiros, entre
outros. A patente Frame for portable structures, de Albion W. Tourgee (1887),
descreve um sistema construtivo metálico para “casas portáteis, tendas, celeiros, e
outras estruturas similares” constituído de barras circulares e semicirculares “tendo
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as extremidades roscadas ou afinadas, acopladas por juntas interiormente roscadas
ou afuniladas” (TOURGEE, 1887, p.1).
A patente Portable shelter (FRIEDER L., FINKEN W., 1952), com propósitos
militares, relata a necessidade imperativa de um vão livre para a finalidade, além de
abrigar pessoas e guardar equipamentos. As treliças arqueadas em catenária
compostas por tubos, conexões e tirantes, são projetadas para atingir o propósito de
prover um abrigo para essa finalidade, de tal maneira que quando desmontadas
ocupem pouco volume e que possam ser “rapidamente [...] erguidas [...]
providenciando um hangar para uma aeronave grande”, (FRIEDER L., FINKEN W.,
1952, p.1) ou seja, um vão considerável.

Figura 28 - Frame for portable structures, de 1887, do inventor A. W. Tourgee

Fonte: Google Patents (2017)

Errol P. D’Azzo (1952) comenta as aplicações de sua invenção para “um
abrigo para áreas externas que pode ser erguido em curto tempo por uma pessoa
inexperiente”, e que provê proteção contra a ação do sol, chuva e insetos. Intitulada
Clamping structure for tubular bars (D’AZZO, 1952), a invenção relata a construção
da estrutura de um abrigo constituída por “encaixes especiais tipo cotovelo”,
membros tubulares horizontais e verticais por eles associados, e cobertura em
tecido, proporcionando desmontagem e embalagem rápidas, sendo possível de
transportar em um carro comum (D`AZZO, 1952). A patente Collapsible frame for a
shelter, de J. H. Turner, propõe um sistema diferente com um objetivo semelhante
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de proporcionar um abrigo com cobertura em tecido que seja “rapidamente erguido
ou prontamente desmontado”, de modo que a montagem completa prevê uma
pluralidade de submontagens e partes, que, quando desmontadas, configuram um
volume pequeno para transporte e embalagem.

Figura 29 – Clmaping structure for tubular bars, 1952.

Fonte: Google Patents (2017)

Figura 30 - Collapsible frame for a shelter, de J. H. Turner, 1985.

Fonte: Google Patents (2017)
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Ao relatar a arte prévia no campo de tendas e abrigos temporários na
patente Frame system and connectors for portable shelters (HAGLER, E.; ROOSE,
C. 1985), os autores salientam que diferentes tipos de sistemas foram
desenvolvidos, e que as circunstâncias de uso determinam quais propriedades
devem ser mantidas ou eliminadas. Dão o exemplo de mochileiros, que necessitam
de abrigos leves e cuja montagem deve dispensar ferramentas complexas. Ao
mesmo tempo, essas barracas, segundo os autores, não são apropriadas para
outros usos que demandam tempo maior de uso, e que precisam prover áreas
maiores, como as feiras, festivais e exposições. Na palavra dos próprios autores, no
passado, “os processos de montagem para estruturas maiores têm sido complicados
e demorados”, necessitando de ferramentas como chaves de fenda e marretas. Os
autores citam invenções que superam a necessidade de ferramentas, mas que ainda
tomam muito tempo para serem montadas. Segundo eles, à época, estavam
motivados pela busca por uma montagem de quadros estruturais que combinasse as
vantagens das tendas leves e das tendas robustas da arte prévia, através de “um
design

simples

com

relativamente

poucos

componentes

de

construção

extremamente durável e meios de conexão de fácil operação” (HAGLER, E.;
ROOSE, C. 1985, p. 1), permitindo a eliminação de ferramentas para atender às
várias situações em área externa que necessitem de abrigos temporários de rápida
montagem e desmontagem. Os conectores propostos na patente têm parafusos com
borboletas facilitando a operação de fixação dos tubos sem qualquer ferramenta. É
interessante a flexibilidade do sistema, que é “facilmente conformável em uma
grande variedade de tamanhos e formas”. ((HAGLER, E.; ROOSE, C. 1985, p.1),
A patente Quick connect system, de Song-Hyuk Bang (2001), também
apresenta a motivação da busca por suprimir ferramentas e tornar mais ágil a
construção de quadros estruturais portáteis. O sistema macho/fêmea com cliques e
molas desenvolvido por Bang (2001) é constituído por uma variedade de conectores
multidirecionais. As extremidades dos tubos precisam ser preparadas, introduzindo o
mecanismo de mola e pino. Os conectores são conformados por tubos com diâmetro
interno compatível e apresentam o furo que trava o pino. Esse sistema elimina o uso
de qualquer ferramenta, assim como as ações de aparafusamento, resultando em
uma fixação através da mera inserção do tubo na conexão.
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Figura 31 - Quick connect system do coreano do sul Song-Hyuk Bang, 2001

Fonte: Google Patents (2017)

A variedade de soluções para abrigos temporários se relaciona com a
amplitude e diversidade de aplicações possíveis. Norwin Palmer (1997) faz um
apanhado dessas utilizações na introdução da sua patente Modular connector
system for tubular structural members, relacionando aplicações como os canteiros
de obra, acampamentos, festivais. O autor afirma que as características desejáveis
para estruturas temporárias fazem com que elas sejam utilizáveis para fins de
emergência, como a atuação humanitária, e para fins militares. No entanto, segundo
o autor, os designs de estruturas para abrigos temporários, em sua grande maioria,
tanto na estrutura quanto nas vedações, são especialmente formulados para uma
única configuração (PALMER, 1997). A invenção de Palmer apresenta um conjunto
de conectores, que permitem uma variedade de configurações, além de rápida
montagem e desmontagem, e a possibilidade de interface com uma pluralidade de
tubos de diferentes materiais, pvc, conduítes de alumínio ou aço. Esse sistema
permite uma grande flexibilidade com a variedade de montagens, e um alto grau de
reutilização em diferentes configurações.
A patente Small size constructions which are readily fabricated and
dismantled, de Yoshimi Yazaki (1969), trata de um sistema construtivo composto de
uma pluralidade de conectores e tubos, que permitem a montagem, sem a utilização
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de ferramentas, por pessoas não qualificadas, para a construção de estruturas de
pequeno porte em uma pluralidade de configurações, podendo ser facilmente
transformadas ou desmontadas. A proposta combina as qualidades de montagem
rápida e sem utilização de ferramentas, vistas na invenção de Bang, com
flexibilidade e reconfigurabilidade do sistema proposto por Palmer (1997). Nas
alegações do inventor aparece como justificativa a necessidade desse tipo de
construção para uma variedade de fins, dentre eles o uso para uma “casa simples e
adequada” ou “estufas de pequeno porte” para usos agrícolas, pequenos abrigos
para secagem de roupas, garagem de veículos ou depósito para armazenamento de
produtos, proteção de sol e chuva para diversas utilizações em área externa; e o
autor sintetiza dizendo que todas essas finalidades que podem ser atingidas pelo
objeto da invenção serão denominadas pelo documento simplesmente como
“pequenas construções” (YAZAKI, 1969, p.1).
Nos objetivos da invenção aparecem combinadas propriedades de leveza,
robustez,

durabilidade,

desmontabilidade,

transportabilidade,

flexibilidade

e

reconfigurabilidade. Segundo o documento, a invenção provê a possibilidade de
aquisição de kits individualizados, que permitem a construção de “pequenas
construções” e que são devidamente montados, podendo culminar numa variedade
infinita de kits, de modo que o usuário possa selecionar um kit de acordo com sua
necessidade. E, ainda, frisa a importância de dizer que o tamanho da construção
pode ser alterado, expandido ou reduzido, pela adição de componentes. Alega que
as ilustrações de possibilidades construtivas presentes foram feitas com a intenção
de ilustrar aplicações concretas da invenção, e que modificações, alterações e
melhorias relacionadas a formas, estrutura e arranjo devem ser consideradas.
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Figura 32 - Juntas e detalhe da conexão - Small Size constructions which are readily
fabricated or dismantled, Yoshimi Yazaki, 1969

Fonte: Google Patents (2017)

Figura 33 - Tipologias exemplificadas - Small Size constructions which are readily fabricated
or dismantled, Yoshimi Yazaki, 1969.

Fonte: Google Patents (2017)
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4.2 Sistemas modulares de tubos e conexões
Os Agile Systems, Lean manufacturing tools, ou Lean pipe and joint
systems, ou Lean flexible systems, Pipe rack systems, Pipe and joint systems, entre
outras nomenclaturas (Alibaba, 2018, Made in China, 2018), são sistemas modulares
de tubos, conexões e acessórios utilizados para a construção de dispositivos
associados às linhas de montagem. As principais características desses sistemas,
como a modularidade, a velocidade de implementação, possibilidade de integração
com outras tecnologias, garantem seu status de ferramenta para o atendimento dos
requisitos estabelecidos pelos paradigmas contemporâneos da manufatura, como a
modularidade, a agilidade, a flexibilidade e a reconfigurabilidade, que têm como
principal motivação tornar os setores produtivos capazes de se adaptarem às
constantes inovações tecnológicas, em processos e produtos, e às incertezas
associadas à competição e ao mercado globais (BI et al., 2006; DUGAY; LANDRY;
PASIN, 2014; ABRAHAMSSON, CONBOY, WANG., 2009; HEILALA, VOHO, 2015).
A origem desses sistemas encontra-se associada a mudanças estruturais
nos meios de produção, ligadas às contribuições da indústria automobilística
japonesa, que já em meados dos anos 1940 desenvolvia metodologias que viriam a
se afirmar como paradigmas, sobretudo na década de 1980, para a indústria global.
O sistema CREFORM é considerado o pioneiro desse grupo de sistemas
para aplicações industriais. Simplificação de “Create-a-form” (crie uma forma), o
sistema foi desenvolvido e patenteado pela companhia japonesa Yazaki Kako
Corporation na década de 1960, para o atendimento das linhas de montagem da
Toyota. Assim como houve a difusão dos conceitos da customização em massa e
dos métodos de produção enxuta (Lean manufacturing), conceitos derivados da
filosofia Kaizen e das contribuições do Toyotismo, o sistema CREFORM se espalhou
mundialmente a partir dos anos 1980, assim como os conceitos associados ao
sistema, em diversos setores da indústria além do automobilístico. A ideia de
melhoria contínua, relacionada à manufatura enxuta (Lean manufacturing), implica
no diagnóstico do desperdício, ou ações que não agregam valor ao produto, e as
constantes transformações para superá-los e suprimi-los, desde o chão de fábrica
até os escritórios de gerenciamento.
No âmbito do espaço físico, ou chão de fábrica, o sistema CREFORM
responde de maneira a atender diferentes configurações, sendo customizável e
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facilitando transformações e reconfigurações com grande potencial de reutilização
do material. Além disso, permite a adição de módulos e a integração com outras
tecnologias, mecanizadas e automatizadas, como as cremalheiras de fluxos, AGVs
(automated guided vehicles) e outros dispositivos. Dessa maneira, afirma-se com
uma tecnologia compatível com as exigências dos modos de produção enxuta,
sendo capaz de assimilar e se integrar a novas tecnologias, como a automação
industrial, sobrevivendo desde a década de 1960 até hoje (YAZAKI, 2018;
CREFORM 2018).
O sistema CREFORM se dissemina na década de 1990 com as junções
entre a japonesa Yazaki Kako Corporation, a Textube, norte-americana, e a alemã
Technik GmbH, sendo fabricado e fornecido para o mercado americano e da Europa,
além da Ásia (CREFORM, 2018). A partir do momento em que o sistema CREFORM
se dissemina, e a patente perde a validade, uma série de outros fabricantes e
fornecedores desenvolvem seus próprios sistemas, réplicas e similares, para suprir
um mercado em expansão, que havia incorporado os conceitos e as ferramentas
para implementação da manufatura enxuta.
Outros fatores fundamentam a disseminação do sistema. Seu desempenho
em operação, além dos conceitos associados, e os benefícios reconhecidos nos
setores produtivos que o utilizam são fatores fundamentais para a multiplicação das
aplicações e disseminação internacional. A tecnologia de fabricação relativamente
simples dos seus componentes - extrusão de plástico e estampagem de metais também contribui para a difusão global, permitindo o estabelecimento de fabricantes
em diferentes territórios. A compactabilidade dos componentes desmontados
também favorece a exportação e redistribuição, tornando possível o estabelecimento
e o atendimento de mercados fora do raio de fabricação.
Assim como é uma tecnologia de fabricação simples, é de fácil entendimento
e funcionamento, sendo de fácil cópia. A China é hoje a maior produtora e
exportadora de sistemas modulares de tubos e conexões similares e inovações
tecnológicas derivadas do sistema japonês CREFORM. A facilidade de replicar o
sistema também impulsiona a inovação, uma vez que novas juntas são criadas por
diferentes fabricantes. Essas juntas podem facilmente ser incorporadas por outros
fabricantes, tornando-se em pouco tempo componentes-padrão. O mesmo acontece
com melhorias e inovações em materiais e aplicações, consolidando um cenário
global de colaboração científica e prática.
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Atualmente, a disseminação dos sistemas de tubos e conexões derivados do
CREFORM, réplicas, similares e inovações tecnológicas derivadas configura um
aspecto globalizado, estando disponíveis na Ásia, África, Europa, Américas e
Oceania, empregados em setores como o automobilístico, aeroespacial, de
eletrônicos, químico, hospital, logístico, varejista, hoteleiro, agrícola, doméstico,
entre outros. A relação que as características dos sistemas modulares de tubos e
conexões estabelecem com os paradigmas contemporâneos da manufatura ágil,
flexível e reconfigurável - para além do paradigma da manufatura enxuta, contexto
para o qual foram inicialmente desenvolvidos - certamente também contribuem para
justificar a sua utilização globalizada e expandida por diversos setores.
Apesar de grandes mudanças em tecnologias, processos e produtos, dos
anos 1960 até hoje, assim como as transformações nas exigências para os sistemas
de manufatura, os sistemas modulares de tubos e conexões continuam sendo
utilizados. As inovações tecnológicas que surgiram a partir do sistema CREFORM inovações em materiais, aplicações, geometrias e bitolas - não criam rupturas de
conceito e características fundamentais. Não há um sistema completamente novo,
dentre as inovações levantadas. Elas representam a continuidade dos mesmos
preceitos e lógica construtiva, contribuindo com melhorias em desempenho
estrutural, peso, materiais, acabamento, manuseio e aplicações, sem, no entanto,
romper com o conceito central, desenvolvido há meio século.
A característica de sistema aberto (RICHARD, 2006; JAILLON, 2014)
confere um alto grau de customização, fazendo com que cada cliente possa adaptálo para as necessidades específicas e para seu processo produtivo, formatando os
componentes do sistema para o atendimento de diferentes funções, em diferentes
dimensões e geometrias, estáticas ou dinâmicas, mecânicas ou automatizadas.
Além disso, possibilita a aplicação em diferentes setores, para diferentes finalidades,
podendo ser designado para se adaptar a diferentes tipos de solicitações, suportar
ou transportar peças ou produtos, desde partes de chassi, chapas, tubos,
organizadores de diferentes tamanhos e formatos a vasos de planta e bolas
esportivas (Yazaki Kako Corporation, 2018). O alto grau de customização dos
sistemas também permite a criação de dispositivos específicos para finalidades que
não são industriais, como, por exemplo, os prestadores de serviço de piso elevado,
plataformas, escadas, palcos para eventos temporários (TUBES&BRACKET, 2018),
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e as aplicações nas áreas hospitalares e varejistas, equipando centros médicos,
lojas e supermercados (YAZAKI, 2018).
A lógica de funcionamento do sistema é de fácil entendimento, com
recomendações simples de utilização e dimensionamento, e poucas ferramentas
necessárias, permitindo a configuração do sistema em formas e funções
praticamente infinitas, por pessoas não qualificadas, sendo constituído por
relativamente poucas partes. Com a popularização do sistema e a venda a varejo
dos seus componentes, as aplicações adquirem e alcançam o espectro doméstico,
atendendo funções da vida cotidiana, desde mobiliários, pergolados, viveiros e
abrigos para animais domésticos. O site faça-você-mesmo da Yazaki Kako
Corporation, associado à Yazaki Shop, que vende os produtos, disponibiliza uma
série de projetos para utilização doméstica, fornecendo-os em kits e manuais
construtivos, além de compartilhar as realizações autônomas de indivíduos que
criam suas próprias soluções com o sistema, incentivando novas aplicações. A
popularização do sistema, configurada pela venda a varejo, condensa dois aspectos
relevantes: o impulsionamento de inovações e a amortização de custos da
tecnologia, que, por sua vez, favorecem ainda mais a diversificação de aplicações e
o surgimento de inovações.

4.2.1 Sistema CREFORM da Yazaki Kako
Figura 34 – Sistema Creform: conexões metálicas e plásticas

Fonte: Catálogo CREFORM. Disponível em www.yazaki.co.jp em 01/11/2018

O sistema CREFORM, sistema modular de tubos e conexões, foi
desenvolvido em meados dos anos sessenta pela empresa japonesa Yazaki Kako
Corporation para a construção de linhas de montagem da indústria automobilística
da Toyota. Esse sistema foi especialmente criado para a implementação de novos
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métodos produtivos e fundamentos que se desenvolviam na indústria automobilística
japonesa, que representam contribuições importantes no curso da história da
industrialização, e que se transformaram em paradigmas para a indústria global.
Composto por tubos, conexões e acessórios, o sistema CREFORM, redução
de “Create-a-form”, possibilita a criação de estruturas tri-dimensionais, em
combinações praticamente infinitas, sendo altamente customizável, com processos
de fabricação, manuseio e ferramental simples. A escolha por aprofundamento
nesse sistema pode ser endossada pela citação de Whitney M. Hale em sua patente
de 1988 Space framing system, que, ao inventar um sistema construtivo modular de
tubos e conexões, observa:

Um conector é a parte mais importante de qualquer sistema préfabricado e o sucesso comercial final depende diretamente de sua
eficácia e simplicidade. Muitos tipos diferentes de conectores foram
propostos para estruturas espaciais; alguns deles foram usados na
prática, mas apenas alguns sobreviveram ao teste do tempo.
Até agora, os designers tentaram produzir um conector universal
adequado para muitos tipos de estrutura, mas acabaram com um
conector desnecessariamente complexo, consistindo em muitas
partes.
Assim, existe a necessidade de um conector para estruturas e
estrutura resultante que tenha a vantagem da flexibilidade em uso,
mas que seja simples de fabricar e fácil de usar por pessoal não
qualificado (HALE, 1988, p. 1).

Apesar dessa visão aguçada sobre o estado da arte dos sistemas de tubos e
conexões, a patente de Hale (1988), que procede o comentário, parece não
conseguir atingir os requisitos apontados devido à sua complexidade. Diferente de
muitos sistemas, que, como cita o autor acima, não sobrevivem ao tempo, o sistema
CREFORM, patenteado nos anos 1960s pela empresa Yazaki Kako Co. do Japão, é
fabricado e comercializado desde então, utilizado em larga escala nas linhas de
produção industrial, dos mais diversos setores, mundialmente. Esse feito se justifica
por meio das próprias características do sistema, que, a partir de componentes de
fabricação relativamente simples, de fácil manuseio e entendimento, permite uma
variedade infinita de combinações, podendo ser customizado de acordo com
demandas específicas, se tornando útil para a realização de estruturas para
diferentes finalidades, com alto potencial de transformabilidade e reaproveitamento.
Composto por dois grupos de conexões - metálicas e plásticas - e algumas
bitolas de tubos - 27, 28, 32 e 42mm - metálicos, em aço carbono revestido com
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PVC, alumínio e aço inoxidável - o sistema CREFORM não só sobreviveu ao tempo
como também incorporou inovações tecnológicas, como a mecanização e
automação industrial, estando, hoje associado às linhas de montagem de alta
tecnologia, como a aeroespacial, automobilística e de eletrônicos.
A tabela abaixo concentra as principais características que descrevem de
maneira mais ampla os atributos do sistema, de acordo com os próprios fabricantes.

Tabela 1 - Características do sistema CREFORM
CREFORM
SYSTEM
CARACTERÍSTI
CAS

(Creform,

2018)

DESCRIÇÃO (CREFORM, 2018, www.creform.com/aboutcreform)
"O Creform fala uma linguagem universal com um conceito de fácil entendimento. Não
há fórmulas matemáticas e estruturais complicadas a serem consideradas, apenas

Simplicidade

algumas especificações de suporte de carga."
"Nenhum sistema de manuseio de material é mais flexível. O Creform permite projetar,

Flexibilidade

construir e depois modificar de acordo com suas necessidades específicas."
"Para alcançar a melhoria contínua, a mudança é necessária. O Creform facilita a

Agilidade

modificação com seus componentes modulares e adaptabilidade a novos processos."

Manuseio

de "Desde o transporte de subfornecedores até a doca de recebimento, passando pela

peças

montagem até o envio, a Creform Systems pode eliminar o manuseio, a embalagem e

independentes

o potencial de danos a peças."
"Estruturas em forma de cremalheira fornecem disposição de peças e ferramentas que
tornam o local de trabalho confortável e eficiente, além de ajudar a reduzir os riscos de

Ergonômico

acidentes no local de trabalho."

Melhoria

"O Creform Systems gera envolvimento, inovação e criatividade dos funcionários a

contínua

partir do rés do chão da fábrica para alcançar melhorias contínuas."
"Os sistemas Creform, que são ambientalmente responsáveis, reduzem a dependência
d.e recipientes descartáveis e os componentes podem ser usados repetidamente à

Sustentabilidade medida que seus requisitos mudam."

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12) Acesso
em 05/05/2015.
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As principais características do sistema aglutinam aspectos práticos e
operacionais, como a ergonomia, simplicidade executiva e a flexibilidade. E ao
mesmo tempo aspectos

econômicos e ambientais, como a ajustabilidade,

adaptabilidade e reutilização de componentes para transformações. O sistema
CREFORM, aplicado na prática, permite a implementação de metodologias de
gestão de produção, como a manufatura enxuta, que exige transformações rápidas e
constantes nas disposições das fábricas, para o aprimoramento de processos e
produtos, trazendo benefícios estruturais, logístico-operacionais, financeiros e
estratégicos para as linhas de produção.

Figura 35 – Fixação mecânica para conexões metálicas e fixação química para conexões
plásticas.

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12) Acesso
em 05/05/2015.

4.2.2 Tubos, conexões e acessórios
O sistema CREFORM é constituído de conexões e acessórios metálicos e
plásticos e tubos metálicos, revestidos ou não com resina plástica. Os tubos, de
diferentes bitolas e espessura variada, são disponibilizados em aço carbono
galvanizado revestido com resina plástica, em alumínio anodizado ou aço inoxidável
sem revestimento.
Os tubos de aço carbono galvanizado revestidos de resina plástica são
considerados os tubos-padrão do sistema, sendo os mais utilizados, e patente da
própria Yazaki Kako Corporation, que desenvolveu o método de fabricação deste
produto composto. A resina plástica que faz o recobrimento do tubo tem diferentes
funções. Dentre elas: a proteção antiestática, não permitindo a transmissão de
descargas elétricas; e proteção anticorrosiva, com resistência mecânica e
espessura. Diferente de uma pintura, o recobrimento plástico de 1.5mm suporta
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impactos e arranhões, decorrentes do manuseio e operação, protegendo o metal e
aumentando a durabilidade do produto. Essa característica contribui bastante para a
reutilização do material. A resina de recobrimento também está associada à fixação.
No caso das conexões plásticas que são fixadas através de um adesivo químico, a
resina favorece a compatibilidade entre materiais, garantindo o desempenho do
colante. No caso das conexões metálicas colabora com a resistência ao
deslizamento e arranque do tubo, uma vez que a resina é resiliente e cede à
pressão das ranhuras internas das conexões, aumentando a aderência.
O tubo de aço carbono revestido, na bitola de 28mm, é o tubo-padrão, sendo
os tubos de 32 e 42mm indicados para situações com maior solicitação de carga. A
maior parte das conexões para 28mm está também disponível nas bitolas de 32 e
42mm. Existem as conexões de interface, como, por exemplo, as conexões
28/42mm, que permitem combinar tubos de diferentes bitolas. A variedade desses
tipos de conexão é menor.
Figura 36 – Tubo metálico 28mm revestido com PVC

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12)
Acesso em 05/05/2015.
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Figura 37 – Diferentes tipos de tubo 28mm

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12)
Acesso em 05/05/2015.

Os diferentes tipos de conexões - tanto metálicas quanto plásticas permitem diferentes arranjos de tubos, em diferentes direções, havendo conexões
para um, dois, três, ou quatro tubos, em até três eixos, além de conexões anguladas,
as conexões com ajustabilidade angular e conexões rotativas.

As conexões

metálicas e plásticas apresentam diferentes processos de fabricação, montagem e
desmontagem, o que resulta em desempenho diferente.
As conexões plásticas se assemelham às conexões de instalações
hidrossanitárias. Peças monolíticas e moldadas por injeção, sendo que cada
conexão permite um arranjo possível entre tubos. As conexões metálicas são
fabricadas pela estampagem de metal e conformadas por partes. Algumas juntas
apresentam intercambialidade, permitindo a reconfiguração entre partes na
conformação de diferentes arranjos de tubos. Enquanto as conexões plásticas
funcionam através de fixação química, as conexões metálicas dependem da fixação
mecânica. A fixação química é realizada através de um colante especial,
desenvolvido pela Yazaki Kako Corporation, que efetua a soldagem entre a conexão
e a superfície dos tubos revestidos com resina plástica. A utilização das conexões
plásticas, por esse motivo, está limitada à utilização com os tubos revestidos.
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A montagem com as juntas plásticas consiste em inserção do tubo e
aplicação do adesivo próprio fornecido pela empresa. A Yazaki alerta sobre a
utilização de um adesivo genérico, que pode não garantir a mesma resistência da
união, além dos riscos de corrosão, devido à incompatibilidade de composição. Uma
vez colados, não há ajuste. Por isso, recomenda-se verificar o posicionamento e
dimensões antes de iniciar a colagem. Para colar cada junta é necessário, em
média, 0,7ml do adesivo. Por se tratar de um agente químico, os catálogos dão toda
ênfase aos cuidados com ventilação e manuseio, a necessidade de efetuar a
colagem em espaços arejados e a utilização de equipamentos de proteção, assim
com os demais riscos à saúde, com a inalação, ingestão e contato com a pele. A
secagem completa dura 24 horas. Porém, o tempo mínimo para o manuseio é de 15
minutos. A aplicação é rápida, o que permite com que todos as conexões sejam
coladas simultaneamente, resultando em rapidez na soma total do tempo. A solda
entre a junta e o tubo, através da fusão química, torna a união mais eficiente em
relação à resistência à rotação no eixo do tubo, ao arranque horizontal e ao
deslizamento vertical da conexão pelo tubo. Nesse caso, considera-se, como as
soldas em geral, um engaste, continuidade à matéria.
A desmontagem da conexão de plástico ocasiona na destruição da conexão
e remoção da cola dos tubos. A desmontagem gera resíduos e esforços destrutivos.
Apesar de mais econômicas, as juntas de plástico estão associadas à construção de
componentes ou subcomponentes permanentes. Após a remoção do material
impregnado, tubo é passível de reutilização, sem prejuízos em seu desempenho.

81

Figura 38 - Ilustração demonstrativa sobre a desmontagem das juntas plásticas.

Fonte: Yazaki. Disponível em http://www.diy-life.net/kouza/pj_repair/index.html Acesso em
25/07/2017.

As conexões plásticas são indicadas para utilizações fixas, onde não se
espera a realização de mudanças, e são mais baratas. Além de também serem
utilizadas em situações onde há mais rigor com a higiene. O acabamento
impermeável, monolítico, sem frestas, favorece sua utilização em ambientes
dedicados ao processamento de alimentos, ou ambientes úmidos, impedindo a
invasão e sedimentação de resíduos líquidos ou sólidos para dentro da seção dos
tubos ou entre as frestas, apresentando uma melhor assepsia (CREFORM, 2018).
A fixação das conexões metálicas se dá por pressão, através de parafuso
passante que pressiona as partes das conexões contra os tubos. A presença de
ranhuras na parte interna das conexões aumenta a resistência ao escorregamento e
arranque horizontal. Com relação ao acabamento, as conexões metálicas
apresentam frestas. Diferente da desmontagem das conexões plásticas, que envolve
a destruição da conexão, a desmontabilidade das conexões metálicas é total, não
gera resíduos nem danos ou impregnações no tubo, sendo reutilizável. A pressão
das ranhuras internas das conexões metálicas sobre o tubo pode deixar marcas, que
não comprometem a reutilização nem a proteção que a resina plástica oferece ao
tubo, devido à superficialidade da impressão. Em algumas aplicações é possível
identificar a utilização mista de conexões metálicas e plásticas. Para os ambientes
mais agressivos, a Yazaki fornece a opção dos tubos e conexões em aço inoxidável,
na bitola 27mm.
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Os acessórios são compostos de sinalizadores, trilhos, cremalheiras,
rodízios,

abraçadeiras,

esperas,

canaletas,

dobradiças,

acabamentos

para

extremidade, pés, entre outros. Através da combinação desses elementos - tubos,
conexões e acessórios - permite-se a criação de diferentes estruturas, em variadas
geometrias e dimensões, para atender diferentes finalidades - dispositivos estáticos,
e dinâmicos, mecanizados ou automatizados - para desempenhar as funções de
suporte, transporte ou processamento de componentes e montagem de produtos
nos setores industriais.
As principais aplicações do sistema podem ser divididas, a grosso modo, em
esteiras de fluxos, estações de trabalho e informação, transportadores, stands e
prateleiras. A definição desses grupos, no entanto, não representa a diversidade de
estruturas e formas possíveis. Dentro de cada um desses grupos há vários
subgrupos que ainda assim relatam de maneira genérica as possibilidades de
aplicação, uma vez que as estruturas podem apresentar configurações específicas
variando em geometria, dimensão e função.
Dentre os serviços prestados pela CREFORM podem ser citados o corte e a
dobra de tubos, fornecimento de kits, projeto específico, treinamento e montagem
completa de aplicações com o sistema modular (YAZAKI, 2018; CREFORM 2018).

Tabela 2 – Tipos de conexão do sistema CREFORM
BITOLAS
CONEXÕES

FIXAÇÃO

DESMONTAGEM
destruição

PLÁSTICAS

química

da

CONFORMAÇÃO
peça

(MM)

para monolítica - cada conexão permite

desmontagem, não reutilizável um arranjo de tubos

28, 32

conformada por partes - partes 27, 28,
desmontável

METÁLICAS

mecânica

reaproveitamento das peças

- recombináveis
arranjos de tubos

para

diferentes 32, 42,
42/28

Fonte: Acervo do autor, 2018.

4.2.3 Resistência mecânica

As informações sobre resistência mecânica do sistema CREFORM
disponíveis nos catálogos são suficientes para um rápido dimensionamento no
projeto das aplicações, descomplicando a atividade de cálculo. São fornecidas
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informações sobre o comportamento estrutural e deformações do tubo sob
carregamento, e a resistência aos esforços de deslizamento vertical e de arranque
horizontal que estão submetidas as conexões, assim como o funcionamento do
conjunto (CREFORM CO., 2018).
O desempenho das conexões é fornecido com relação ao deslizamento
vertical da peça no tubo, e o arranque horizontal do tubo. Nesse caso considera-se a
carga máxima antes de qualquer deslocamento. As conexões apresentam diferente
resistência. Por exemplo, as conexões HJ-1, HJ-2, HJ-3, HJ-4 e HJ-5, segurando um
tubo de 1000mm, apresentam resistência de 80kg, enquanto a conexão HJ-5
apresenta resistência de 50kg antes de qualquer deslocamento. Os ensaios de
carga para tubos e conexões foram realizados em uma sala com temperatura
ambiente e as forças aplicadas à uma velocidade de 5mm/min. As conexões
plásticas coladas com o adesivo próprio apresentam uma resistência praticamente
dez vezes maior ao arranque horizontal. A junta plástica J-12B foi submetida a
ensaio de carga uma semana após a colagem e resistiu 800 kg. O fabricante orienta
que o mesmo resultado deve ser esperado para as demais conexões plásticas.
Para o funcionamento do conjunto foram ensaiados quadros de 900x900mm
construídos em tubos e conexões de 28mm, mas com diferentes configurações.
Para cada configuração atinge-se uma determinada resistência. A resistência varia
de 110kg, para o quadro mais leve, sem contraventamentos, 170 para o quadro
contraventado, até 230kg para o quadro mais robusto. Os testes foram realizados
com aplicação de 2kg/min no centro do quadro. Segundo o próprio catálogo, como
para outros materiais e sistemas construtivos, o desempenho do CREFORM
depende do desenho e da montagem do conjunto de componentes (Creform Co.,
2018).
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Figura 39 - Informações sobre resistência mecânica do sistema

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12)
Acesso em 05/05/2015. Acesso em 05/02/2017.

4.2.4 Disponibilidade do sistema CREFORM
A Yazaki, estabelecida no Japão em 1957 como indústria química, começa a
disponibilizar o sistema CREFORM nos 1960s no Japão. Em 1991, a Yazaki adquire
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a empresa norte-americana Textube para dar apoio ao suprimento de material na
Europa e Estados Unidos. Em 1999, a Textube cria um Parque Industrial na Carolina
do Sul para produzir o sistema CREFORM. Nesse mesmo ano, a Yazaki abre a
empresa Technik GmbH CREFORM, na Alemanha, para produzir o sistema na
Europa. Em 2003, compra a empresa Creform Logistech no Michigan, antiga
distribuidora do sistema, e em 2004 muda seu nome para CREFORM Corporation.
As instalações da CREFORM Corporation hoje contam com escritórios corporativos,
centro técnico, fábrica de tubos de última geração, fabricação de componentes de
plástico, depósito, instalação de montagem de estrutura, centro de treinamento de
clientes e escritórios de vendas espalhados pelo mundo.
No Japão, o sistema é fabricado e vendido pela Yazaki Kako Corporation,
que possui 5 fábricas no país, além de 4 centros de venda e distribuição, cobrindo
todo território nacional e exportando mercadorias. Com fábricas no Japão, Alemanha
e Estados Unidos, o sistema CREFORM hoje é vendido mundialmente para as
Américas e Oceania, Ásia e Europa.
Tabela 3 – CREFORM no Japão
CREFORM NO JAPÃO
FÁBRICAS

Bibai, Ota, Shizuoka, Inuyama, Osaka
Hokkaido,

Sendai,

kanto,

Tokyo,

KanagawaShizuoka, Nagoya, Osaka, Takamatsu,
CENTROS DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO

Hiroshima, Kyushu

Fonte: Yazaki Kako CO. Disponível em www.yazaki.co.jp. Acesso em 01/03/2017.

Tabela 4 – CREFORM no mundo
CREFORM NO MUNDO

ÁREA DE ATENDIMENTO

Japão (Yazaki Kako Corporation)

Ásia

Tailândia (CREFORM Yazaki CO., LTD)

Ásia

EUA (CREFORM Corporation)

Américas e Oceania

Alemanha ( CREFORM Technik GmbH)

Europa, Oriente Médio e África

Fonte: Yazaki Kako CO. Disponível em www.yazaki.co.jp. Acesso em 01/03/2017.
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4.2.5 Sistema aberto e inovação

Adaptabilidade em si é a capacidade de alterar um curso de ação
quando novas informações se tornam disponíveis ou quando surgem
novas condições (RICHARD, 2006, p. 5).

O sistema CREFORM e seus derivados são sistemas construtivos
industrializados, o que “implica produção máxima na fábrica, deixando apenas a
montagem final para ser feita no local” (RICHARD, 2006, p.3). Essa definição ainda
não é suficiente para descrevê-los em sua essência, sendo mais adequada a
definição de sistema aberto, como descrita por Bruno Richard:

Um sistema aberto permite a troca de peças, componentes e até mesmo
subsistemas fora do ambiente de produção. Eles são então considerados
"intercambiáveis". Peças, componentes e subsistemas intercambiáveis são os
constituintes de um sistema aberto. Sistemas abertos são vantajosos: eles
oferecem mais opções para o usuário e um mercado maior para qualquer
fabricante que cumpra as regras em termos de qualidade (critérios de
desempenho),
dimensões
(coordenação
modular)
e
interfaces
(compatibilidade). ” (RICHARD, 2006, p.4)

As variadas aplicações industriais demonstram, na prática, as vantagens
advindas das propriedades de sistema aberto, permitindo a personalização por cada
manufatura, focada no seu processo construtivo. A intercambialidade permite
também a reconfiguração e o reaproveitamento de material na transformação
dimensional, geométrica e funcional de dispositivos feitos a partir do sistema.
As características de sistema aberto do sistema CREFORM e seus
derivados - agile systems, lean pipe and joint, pipe rack system, lean systems proporcionam uma extensa demonstração de aplicações, que também impulsionam
a criação de novas juntas e acessórios, que, por sua vez, favorecem novas
aplicações. Além da multiplicidade de aplicações para o ambiente industrial, a
propriedade de sistema aberto favoreceu a implementação do sistema CREFORM e
derivados em outros setores e mercados, ramificando em novos produtos e serviços,
o que configura um aspecto fundamental para o impulsionamento da inovação.

87

4.2.6 Sistemas modulares de tubos e conexões e os paradigmas da indústria

As empresas automotivas são atraídas por sistemas de manufatura
ágeis, devido ao potencial de reutilização de equipamentos e
redução de custos de investimento em equipamentos ao longo do
tempo (ELKINS; HUANG; ALDEN, p. 202).

O sistema CREFORM e seus derivados têm origem e aplicações
relacionadas à implementação dos conceitos associados ao paradigma da
manufatura enxuta. Essa associação contribui para sua internacionalização e
disseminação em diversos setores. A manufatura enxuta se estabeleceu como
paradigma principalmente a partir dos anos 1980s, associada às linhas de
montagem de alta tecnologia, embora as inovações produtivas que a constituem
tenham sido introduzidas inicialmente pela Toyota já no fim dos anos 1940s. Os
conceitos nascidos com o Toyotismo romperam principalmente com a noção da
produção em massa, inaugurando o conceito de customização em massa, que hoje
é indispensável para a sustentabilidade das linhas de montagem e design de
produtos. Outros conceitos aparecem associados à manufatura enxuta, como
controle de fluxos e de qualidade, Just-in-time (JIT), Kanban, Kaizen, e a melhoria
contínua (DUGAY, LANDRY, PASIN, 1997).
Desde a disseminação da manufatura enxuta como um paradigma para as
linhas de montagem, outros paradigmas surgiram no ambiente industrial. Artigos
especializados sobre os paradigmas da manufatura incluem os sistemas ágeis, os
sistemas flexíveis e os sistemas reconfiguráveis de manufatura. Esses paradigmas,
no entanto, apesar de apresentarem especificidades, representam, de certa forma, a
continuidade de conceitos introduzidos pela manufatura enxuta, e são compatíveis
entre si. O sistema de manufatura ágil, por exemplo, “é um desenvolvimento natural
do conceito original de manufatura enxuta” (GUNASEKARAN, 1999, p.88). Tratam
de evoluções, aprofundamentos e considerações sobre novas metodologias,
tecnologias, processos e produtos, não representando uma ruptura com a
manufatura enxuta.
Na definição de Bi et al. (2008), os paradigmas atendem aos requisitos
contemporâneos de maneiras diferentes, sendo difícil dizer “[...] que um paradigma é
melhor que outro sem a consideração da situação [...] específica”, ao mesmo tempo
em que “nenhum deles aplica todas as estratégias simultaneamente para atender a
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todos os requisitos.” (Bi et. al, 2008, p.974). Os paradigmas são complementares e
intercambiáveis, estimulando que as empresas façam constante reavaliação e
aprimoramento dos seus modos de produção, “[...] de modo que um sistema de
manufatura possa ser projetado e operado eficientemente em um ambiente em
constante mudança.” (BI et al., 2008, p. 967).
Os conceitos de melhoria contínua (Kaizen), associados à manufatura
enxuta, exigem dos setores produtivos uma capacidade de diagnóstico e
transformações na eliminação do desperdício. Sobretudo a partir dos anos 1990, as
pressões do mercado se tornam maiores e “exigem agora um quadro estratégico e
tático que permita às empresas se comportarem de uma maneira adaptativa / flexível
que permita uma evolução contínua nos mercados” (ISMAIL et al., 2006). Portanto, a
manufatura ágil “tem sido reconhecida como uma área-chave de estratégia e
operações de fabricação desde pelo menos o início dos anos 90 [...]” (NAGEL 1991,
apudISMAIL, et al., 2006, p.13). Nagel afirma que a manufatura ágil visa atender as
necessidades de competição global intensificada, devido à globalização; redução do
tempo de entrega e ciclo de vida curto dos produtos; diversificação da demanda; e
as novas tecnologias. Para Gunasakaran (1999), a manufatura ágil “[...] é um
desenvolvimento natural do conceito original de manufatura enxuta”'. (Gunasakara,
1999, p.88).

Segundo a definição do Fórum de Agilidade do Instituto Iacocca

(NAGEL et al., 1991 apud ISMAIL et al., 2006), a manufatura ágil demanda:

A capacidade [...] de prosperar no ambiente competitivo de mudança
contínua e imprevista e de responder rapidamente a mercados em
mutação, impulsionados pela valorização de produtos e serviços com
base no cliente.(NAGEL et al., 1991 apud ISMAIL et al., 2006, p.13).

À capacidade de realizar mudanças para atender às transformações
necessárias denomina-se flexibilidade. A flexibilidade é “a propriedade que facilita
mudanças no sistema” (FERGUSON, 2007, p.3). Para isso, a manufatura ágil visa a
implementação de metodologias e ferramentas práticas (ISMAIL et. al, 2006). A
tecnologia sozinha não é suficiente, fazendo com que seja necessária “a
combinação certa de cultura, práticas comerciais e tecnologia necessárias para se
tornar ágil”

(GUNASEKARAN, 1999, p.88). A manufatura ágil necessita da

coordenação interdependente de três recursos-base, sendo eles “organização de
gerenciamento inovadora [...] pessoas capacitadas e tecnologias flexíveis e
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inteligentes” (KIDD, 1994 apud HEILALA, VOHO, 2001, p.23). Paradigmas de
manufatura enxuta, ágil, flexível ou reconfigurável pressupõem capacidade
adaptativa como critérios para estratégias, tecnologias, sistemas e recurso humano
(GUNASEKARAN, 1999).
Os sistemas de manufatura flexíveis e reconfiguráveis apresentam conceitos
semelhantes para as mesmas motivações de sobrevivência dos sistemas de
manufatura em turbulência constante (FERGUSON et al., 2007). Em um artigo
dedicado à revisão de nomenclatura a respeito das manufaturas flexível e
reconfigurável, Ferguson et al. (2007) explicam a relação dos sistemas de
manufatura com os processos de complexificação dos produtos em meio às
condições diversas e variáveis, sendo que os consumidores “[...] exigem produtos
que atendam às suas necessidades específicas, mas em constante mudança”. As
mudanças em processos e produtos envolvem capacidade adaptativa, logo, a
flexibilidade, que facilita “mudanças na forma, permitindo que um projeto execute
funções separadas ou melhore sua função original” (FERGUSON et al. 2007, p.6).
Para um setor produtivo atingir a flexibilidade, e conseguir realizar as mudanças nos
sistemas produtivos com rapidez e economia, há uma série de requisitos como a
modularidade, escalabilidade, integrabilidade, conversibilidade e diagnosticabilidade
(ELMARAGHY, 2008; HEILALA, 2001).
Os sistemas modulares de tubos e conexões derivados do sistema
CREFORM se relacionam diretamente com esses paradigmas e são considerados
ferramentas facilitadoras porque o “[...] ambiente de produção tem um grande
impacto no desempenho de um sistema de manufatura.” (BI et al., 2008). Ao mesmo
tempo que a “[...] turbulência do mercado força as fábricas de montagem a ajustar
constantemente” (HEILALA, VOHO, 2001, p.20) seus modos de produção, “os
gerentes das fábricas de montagem devem proteger os investimentos de longo
prazo com sistemas de montagem flexível” (HEILALA, VOHO, 2001, p.20). A
manufatura ágil “requer tecnologias de habilitação ágil” (Gunasekaran, 1999). Isso
inclui tecnologias como “[...] robótica, AGVSs, Numerical Controlled, NC, ComputerAided Design (CAD)/ Computer-Aided Manufacturing (CAM), ferramentas de
prototipagem rápida, Internet, World Wide Web (WWW), Intercâmbio Eletrônico de
Dados (EDI), Multimídia e Comércio Eletrônico” (GUNASAKERAN, 1999, p.87).

90

Figura 40 – Linha de montagem em carrossel automatizada realizada com o sistema
CREFORM

Fonte: Assembly Mag 1, (2017)

Figura 41 – Automated Guided Vehicles (AGV’s)

Fonte: Creform. Disponível em http://creform.com/catalog/?ro=html5,flash#page=12)
Acesso em 05/05/2015.

A flexibilidade dos sistemas modulares de tubos e conexões, expressa pelas
capacidades de customização e transformação com rapidez e custo reduzido pelo
reaproveitamento de material, faz com que eles sejam de interesse estratégico para
os sistemas de manufatura. Outro argumento que relaciona os sistemas modulares

1

Disponível em https://www.assemblymag.com/articles/92036-automotive-supplier-creates-carouselassembly-line-from-modular-components
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de tubos e conexões com os paradigmas está na definição de Heilala (2001), que diz
que um sistema produtivo deve sobreviver ao produto para o qual foi construído, por
isso, exigindo flexibilidade estática e flexibilidade dinâmica, ou seja, a capacidade de
realizar “modificações de layout [...] e sistemas de informação” (HEILALA, VOHO,
2001, p. 21). O sistemas modulares de tubos e conexões apresentam o requisito da
conversibilidade (ELMARAGHY, 2008; HEILALA, VOHO, 2001) em função da
capacidade

de

serem

configurados

de

outra

forma,

com

transformações

dimensionais e de desempenho, com rapidez e economia. A integrabilidade
(ELMARAGHY, 2008; HEILALA, 2001), ou a capacidade de integrar outras
tecnologias, é uma capacidade dos sistemas de tubos e conexões, como, por
exemplo, a integração com tecnologias automatizadas como os AGVs (Automated
Guided Vehicle).
Heilala e Voho (2001), definem as principais características das tecnologias
para as linhas de montagem como sendo: ergonomia e ferramentas de informação;
blocos de construção modulares e genéricos com interfaces-padrão; rápida
implementação; ágil, adaptável às necessidades individuais do cliente; capacidade
reconfigurável de organizar módulos para diferentes objetivos; integração de
tecnologia da informação. Os sistemas modulares de tubos e conexões atendem à
ergonomia, devido à ajustabilidade e customização, sendo também adaptável às
necessidades específicas dos usuários, assim apresentam capacidade de
reconfiguração e integração com tecnologias informatizadas.

4.2.7 Disponibilidade dos sistemas modulares de tubos e conexões

As técnicas de fabricação japonesas foram avaliadas pelos
fabricantes ocidentais há mais de três décadas (DRUKER 1971;
SCHONBERGER, 1982, APUDSALEM, 2006 p.169).
Após o estudo realizado pelo Programa Internacional de Veículos
Automotores (IMPV), as técnicas japonesas foram vistas como parte
de um novo sistema de produção, conhecido como produção enxuta
(KRAFICK 1988; BARTEZZAGHI 1999, APUDSALEM, 2006 p. 169.).
O escopo das técnicas não se limitou à manufatura. (SALEM, 2006,
p.169)

Com a assimilação dos conceitos da manufatura enxuta, e outros conceitos
advindos e derivados das inovações produzidas na Toyota pelas demais empresas
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produtoras

e

montadoras

de

automóveis,

as

ferramentas

associadas

à

implementação desses conceitos no espaço físico das linhas de montagem, assim
como o sistema CREFORM, foram também assimiladas. A demanda do mercado
automobilístico e das demais indústrias que viriam a adotar as ferramentas de
implementação da manufatura enxuta, somada ao fim da vigência da patente da
Yazaki, favoreceu a criação de empresas concorrentes, e a multiplicação de réplicas
e similares.
Com nomenclaturas próprias para os sistemas oferecidos, os principais
fabricantes e fornecedores ampliaram ainda mais a disponibilidade dos sistemas de
tubos modulares de conexões, regionalizando a disputa através do estabelecimento
de postos de distribuição - nem sempre de fabricação - associados a polos
produtivos. Devido à facilidade de armazenamento e transporte, as empresas
conseguem estabelecer um posto de distribuição para atendimento regional, cujo
abastecimento é global. Ou seja, uma mesma fábrica tem a capacidade de suprir
vários postos de distribuição. Todas as multinacionais listadas abaixo prestam
também os serviços de consultoria, projeto, fabricação, pré-montagem, fornecimento
de kits, e até todo serviço de montagem relacionado às aplicações - cremalheiras,
esteiras, carrinhos, prateleiras e estações de trabalho.
Apesar de existirem fábricas na Alemanha, Japão, Estados Unidos, França,
(CREFORM, 2018; YAZAKI 2018; TRILOGIQ, 2018) e alguns outros países, a maior
responsável pela produção internacional dos sistemas modulares de tubos e
conexões é a China (ALIBABA, 2018). As empresas chinesas alimentam o mercado
global, fornecendo os serviços de customização da conexão, gravando o nome da
empresa solicitante, dependendo do volume. Ou seja, muitas empresas não têm
relação nenhuma com o processo produtivo do sistema, sendo apenas distribuidoras
e prestadoras de serviço, de um produto muitas vezes importado.
No Brasil há pelo menos 6 empresas que distribuem e prestam serviços com
os sistemas modulares, cobrindo todo território nacional, mas posicionadas em
regiões industriais e com proximidade de grandes portos. Dentre elas 5 são
multinacionais e há uma empresa nacional. Não há fabricação dos componentes no
país, apesar da capacidade tecnológica de produção do sistema. Apesar de
importada, a tecnologia poderia ser produzida no país, representando oportunidades
de fabricação nacional. Devido à importação, os valores do material dependem da
oscilação na cotação do dólar, de taxas alfandegárias e transporte, aumentando o
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valor final do produto. As empresas estabelecidas no Brasil atendem principalmente
indústrias de grande e médio porte, de vários setores - aeronáutico, automobilístico,
eletroeletrônico, alimentício, cosmético, bélico, entre outros (FAMAK, 20018,
TRILOGIQBRASIL, 20018, D-TECH, 2018, GEOLEAN, 2018, INDEVA GROUB
BRASIL, 2018).
A multiplicação das empresas fornecedoras dos sistemas modulares de
tubos e conexões relaciona-se diretamente com o aumento da demanda. E, por
consequência, à multiplicação de realizações customizadas do sistema, sendo de
fácil entendimento: é possível que um dispositivo customizado especificamente para
um cliente possa servir para demais clientes, tornando-se um dispositivo padrão, ou
que possa, simplesmente, ser apropriado para outra finalidade. As inovações em
mecanização e automação do sistema são experiências dessa troca de
conhecimento entre fabricantes, fornecedores, prestadores de serviço e os usuários,
que também são atores da inovação. A competitividade global, associada à
expansão da utilização dos sistemas modulares de tubos e conexões, faz com que a
inovação possa ser observada nos desdobramentos em novas aplicações, novos
setores, novos sistemas e novos materiais.
Tabela 5 – Fornecedores, sistemas e países de atuação
PRINCIPAIS
FORNECEDORES

ENDEREÇO

MULTINACIONAIS SISTEMAS

PAÍSES DE ATUAÇÃO

ELETRÔNICO

Yazaki Kako CO/
Creform
Corporation

Creform

Japão, Tailândia, Alemanha, Estados Unidos www.yazaki.co.jp
França, Reino Unido, Suécia, Brasil, México,
Estados Unidos, Itália, Alemanha, República
Tcheca,

Lean
Trilogiq

Graphit

Turquia,

Romênia,

Eslováquia,

tek, Rússia, Polônia, África do Sul, Bélgica,
Portugal, Espanha

www.trilogiq.com

Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Holanda, www.flowtube.com/index.p
Flowtube

Flowtube

Noruega, Luxemburgo

hp
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França, Turquia, Marrocos, Tunísia, Índia,
Tailândia,

Austrália,

Canadá,

Estados

Unidos, Brasil, China, França, Inglaterra,
Makit
Geolean

lean Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, Suíça,

system

Hungria, Polônia, Finlândia
Áustria,

Bélgica,

República

www.geolean.com
Tcheca,

Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha,
Suíça, França, Irlanda, Hungria, Lituânia,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia,
Portugal,

Romênia,

Rússia,

Eslovênia,

Espanha, Suécia, Turquia, Ucrânia, Reino

Indeva

Indeva

lean Unido, Estados Unidos, Canadá, México,

system

Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela

www.indevagroup.com

Fonte: Acervo do autor, 2018.

Tabela 6 – Fabricantes chineses
FABRICANTES CHINESES
Ningbo

Diya

PRINCIPAIS MERCADOS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

Industrial Sudeste e sul asiático, América

Equipment Co., Ltd

Central

http://www.lean-tube.com/

América do norte, América do Sul,
Leste Europeu, Sudeste Asiático,
Wuxi Gujia Hardware Products Oriente Médio, Europa Ocidental,
Co., Ltd.
Shenzen

África

http://www.gjwjzp.com/

Yongliansheng

Hardware and Plastic Products América do Norte, América do Sul,
Co., Ltd.
Guangdong

Europa Ocidental
Huixing

Seiko Mercado

doméstico,

http://www.szyms.com
Sudeste

http://www.huixinggroup.com/
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Smart

Manufacturing

Corp., asiático, África

Ltd.
Tianjin Fengtai Technology & Mercado doméstico, América do
Development Co., Ltd.

Norte, Europa Ocidental

http://www.tj-ft.com.cn

Shenzhen Sunqit Electronics Ásia, América do Norte, Europa
Technology Co., Ltd.
Shenzhen

Ocidental

https://szsunqit.en.alibaba.com

Hexingsheng Mercado doméstico, Sul da Ásia,

Photoelectrics Co.

África

https://hexingsheng.en.china.cn

Ningbo Defa Technology Co., Europa ocidental, América do Norte,
Ltd.

Mercado doméstico

http://www.chinadfh.com/

Fonte: Acervo do autor, 2018.

Tabela 7 - Fornecedores de sistemas modulares no Brasil
INSTALAÇÃO
FORNECEDORES
BRASIL

NO

MERCADO
PRINCIPAIS CLIENTES
Scania,

Alstom,

Unilever,

Avon,

Phillips,

Kimberly-Clark,

Nestlé,

SEDES

BRASILEIRO

Trilogiq Brasil

Schmersal

SP

1995

Famak

Fabio Perini, Weg

SC

1999

D-tech

Samsung, Imoaço

SP

2008

Lockpipe

-

SP, AM

2003

RS

2005

BA

1990

Aeroespacial,

Eletrodomésticos,

Automotiva, Logística, Agricultura e
Geolean

construção, Veículos pesados
MIchelin,

Scania,

Ford,

Eaton,

Adient, Morlan, Kord SA, BD, Valfilm,
PSA,

GM,

Renault,

Pirelli,

Bridgestone, Usiminas, Bmw, Pepsi
Indeva Group

CO,

Fonte: Acervo do autor, 2018.

NO

96

4.2.8 Inovações tecnológicas
As inovações tecnológicas em sistemas, materiais e aplicações demonstram
a continuidade da validade do conceito e sua pertinência associados aos novos
paradigmas da industrialização. Na medida em que se multiplicam os fabricantes e
fornecedores também se multiplicam as inovações tecnológicas. Um aspecto relativo
à inovação tecnológica está ligado ao surgimento de novas conexões e acessórios.
Alguns fabricantes oferecem determinados tipos de conexão que outros não
dispõem. Ao mesmo tempo, a criação de novas conexões é facilmente assimilada e
pode ser reproduzida por outro fabricante, e no futuro acaba sendo incorporada e se
torna uma peça-padrão, oferecida por vários fabricantes.
Além da criação de novas conexões e acessórios é possível identificar
também a inovação na busca por melhoria nos processos produtivos. A patente da
Yazaki de 2012, intitulada Thin joint member producing method and pair of thin joints
members (YAZAKI, 2012), demonstra o desenvolvimento contínuo do sistema. A
patente trata de inovações em processos de fabricação e na geometria da junta,
visando atingir espessuras menores de chapa sem perder o desempenho estrutural,
diminuindo a quantidade de aço, logo, peso e custo.

Figura 42 - Patente Joint for tube members, de 2009 da Yazaki

Fonte: Google Patents (2017)
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Há também a criação de sistemas completamente novos, que se utilizam
dos mesmos conceitos, e, inclusive, mantêm o padrão de bitola, e se destinam às
mesmas aplicações, mas que inovam em materiais e geometria, representando
inovações mais radicais para os sistemas de tubos e conexões, também movidos
pela competitividade global.
O sistema GRAPHIT 1 da Trilogiq apresenta um conjunto de juntas em
material compósito, com dupla injeção, com material resiliente no lado interno da
junta, propiciando, além de melhor acabamento (sem frestas), um melhor
desempenho no manuseio e montagem. Além das inovações representadas pelas
juntas, o sistema GRAPHIT 1 dispõe de tubos de alumínio revestido de pvc, e os
tubos em fibra de carbono. Os tubos em fibra de carbono apresentam a combinação
de resistência elevada e leveza.
Figura 43 – Sistema Eco Shape

Fonte: Modular Assembly. Disponível em
http://www.moduasm.com/en/index.php?c=default&a=pro&p=11 Acesso em 01/01/2019

O sistema Eco Shape, da Bosch Rexroth Group, trouxe contribuições em
juntas e tubos. Os tubos de alumínio ranhurado e as conexões em aço carbono
galvanizado apresentam melhor resistência às torções. Além disso, as conexões,
também conformadas por partes, são reconfiguráveis em maior grau, e são mais
enxutas. As juntas se fixam às ranhuras e não há necessidade de abraçar o tubo,
permitindo também um melhor acabamento, apresentando economia de material e
maior flexibilidade. Nesse sistema há também acessórios de interface entre os perfis
com ranhuras e tubos lisos nas bitolas padrão de 28mm, sugerindo a
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compatibilidade com outros sistemas modulares. O sistema GRAPHIT 2 da Trilogiq
associa inovações do sistema GRAPHIT 1 e do sistema Eco Shape, apresentando
as juntas em material compósito e os tubos em alumínio com ranhuras.

Figura 44 - O sistema LeanTek e linhas GraphitBlack, e Graphit 2 da Trilogiq.

Fonte: Trilogiq Disponível em https://trilogiq.fr/produits/. Acesso em 05/05/2017.

Figura 45 – Diferentes materiais e geometrias de tubos fornecidos pela empresa Trilogiq

Fonte: Trilogiq Disponível em https://trilogiq.fr/produits/. Acesso em 05/05/2017.

Esses exemplos de inovação, em materiais e geometria, tubos e conexões,
demonstram o desenvolvimento tecnológico dos sistemas modulares para
aplicações industriais, conduzidos pela competitividade e colaboração global no
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refinamento de um mesmo conceito, que, através do uso, não caduca, e segue
sendo aprimorado.
Outro aspecto da inovação tecnológica nos sistemas de tubos e conexões se
relaciona à diversificação de aplicações. Embora os sistemas de tubos e conexões
estejam direcionados prioritariamente às aplicações industriais nas linhas de
montagens, é possível identificar a criação de novas aplicações que visam o
atendimento de outros setores - como o hoteleiro, de saúde, varejista, e doméstico e consequente ampliação de mercado. Com a expansão para outros setores, a
multiplicação de fabricantes, fornecedores e prestadores de serviço configura um
ciclo virtuoso de inovação para os sistemas e suas aplicações.
Ao observar a expansão dos sistemas modulares de tubos e conexões em
outros contextos, na forma de produtos e serviços, o posicionamento da Yazaki Kako
Co. oferece um amplo espectro de possibilidades, na forma de ramificações
especializadas da própria empresa para o atendimento de outros setores. Dentre
elas, podemos destacar a Solutions Navi, dedicada ao setor da indústria alimentícia;
a Kaigo, dedicada ao setor hospitalar e de acessibilidade; a Agrigone, dedicada ao
setor agrícola, além da Yazaki Shop, dedicada à venda a varejo dos componentes
do sistema CREFORM; e a Diy-life, dedicada ao compartilhamento de aplicações e
realizações com o sistema para usos diversificados, com enfoque em utilidades
domésticas.

Figura 46 - Cadeira de rodas feita com o sistema CREFORM

Fonte: Kaigo, Disponível em https://www.kaigo-web.info. Acesso em 29/07/2018
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Figura 47 - Carrinhos para manutenção e limpeza de hospitais, escolas e hotéis

Fonte: Solutions Navi. Disponível em https://www.solutions-navi.com/linen/ em 29/07/2018

Tabela 8 – Especializações comerciais da Yazaki Kako Co.
ESPECIALIZAÇÕES

COMERCIAIS

DA YAZAKI KAKO CO.

SETOR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

Yazaki Kako Corporation

linhas de montagem

https://www.yazaki.co.jp/
https://www.solutions-

Solutions Navi

indústria alimentícia
catálogo
domésticas

Diy- life

de
-

navi.com/linen/
aplicações http://www.diyfaça-você- life.net/parts/plastic-

mesmo

joint/pj_ex_fix.html
http://www.yzk-

Yazaki Shop

loja online, varejo

shop.com/shop/c/c3F1020_p2/

saúde e acessibilidade para
Kaigo

idosos

https://www.kaigo-web.info

Agricone

agrícola

https://www.agricone.com

Fonte: Yazaki Kako CO. Disponível em www.yazaki.co.jp)
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Figura 48 - Aplicações no setor agrícola

Fonte: Agricone. Disponível em https://www.agricone.com 25/07/2018
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4.2.9 Pequenas construções
Através do compartilhamento de realizações de usuários civis e de produtos,
vendidos pela Yazaki Shop no Japão, é possível encontrar pequenas construções,
coberturas, pergolados, viveiros, abrigos para animais domésticos, entre outros,
realizadas com o sistema. Diferente das intenções contidas na invenção de Yoshimi
Yazaki de 1969 (GooglePatents), a maior parte desses exemplares encontrados é
realizada com as juntas plásticas coladas, e não podem ser reconfiguradas ou
desmontadas tão facilmente, uma vez que estas, como visto, não possibilitam o
reaproveitamento e exigem um esforço destrutivo para desconstrução. Ainda assim,
são construções leves e racionalizadas, customizadas, e construídas com
ferramentas simples por pessoas não qualificadas, aspecto que as aproxima das
intenções da invenção de Yoshimi Yazaki (1969).
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Figura 49 - Pequenas construções com o sistema Creform

Fonte: Yazaki’s DIY. Disponível em http://www.diy-life.net/ em 25/07/2018
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Figura 50 – Outras pequenas construções com o sistema Creform

Fonte: Yazaki’s DIY. Disponível em http://www.diy-life.net/ em 25/07/2018

Essas realizações indicam a possibilidade de aplicação do sistema para a
finalidade de construção do espaço, ou seja, aplicado à arquitetura e à engenharia.
Através da utilização do sistema CREFORM é possível a criação de estruturas para
edificações de rápida implementação, reconfiguráveis e desmontáveis, que podem
atender diferentes contextos.
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4.3 Paradigmas da construção civil

O atual estado da arte em
melhorado, de acordo com
sociais e tecnológicos que
funcionais dos usuários ao
2005, p.1.)

procedimentos de construção deve ser
o dinamismo dos fatores econômicos,
afetam grandemente as necessidades
longo do tempo. (DI GIULIO, R et al.,

[...] a quantidade crescente de consumo de recursos para a
fabricação de materiais de construção e emissões liberadas para o
meio ambiente, a construção sustentável deve abranger os fluxos de
material de circuito fechado [8]; de modo que os materiais
desconstruídos sejam redirecionados para o fluxo de material [6].
Para alcançar este objetivo, a indústria da construção exigirá uma
mudança fundamental na forma como os edifícios são projetados,
construídos e usados.” (JAILLON, 2014, p.1).

A construção civil é uma atividade fundamental para o desenvolvimento
humano, que se endereça à necessidade de transformação da paisagem,
envolvendo uma cadeia complexa de atores, e criando efeitos sobre a sociedade e o
meio ambiente. Concentrando-nos nos efeitos negativos, a utilização de matériaprima não renovável e a geração de resíduos pode ser consideradas os aspectoschave que impactam negativamente o meio ambiente, e, por consequência e a longo
prazo, toda a sociedade. A racionalização da construção civil e a incorporação de
materiais renováveis configuram aspectos do pensamento contemporâneo sobre a
construção civil que buscam responder a essas contradições.
Um dos aspectos da racionalização da construção civil relaciona-se com a
industrialização das edificações. Arquitetos e engenheiros têm relatado os benefícios
associados à incorporação de práticas e conceitos próprios da industrialização. Esse
aspecto fica bem ilustrado nas comparações que Fuller faz entre as casas e os bens
de consumo produzidos em série (GANN, 1996); no repertório de arquitetos como
Jean Prouvé, que buscaram incorporar materiais e técnicas da indústria na produção
de moradia; na afirmação de Le Corbusier, em que ele diz que as “[...] casas devem
ser erguidas compostas por peças, confeccionadas por ferramentas mecânicas na
fábrica, montadas como Ford monta veículos, em correias transportadoras em
movimento [...] (LE CORBUSIER apud RUSSELL, 1981, pp. 125 ± 59 apud GANN,
1996).
Ainda que os componentes ou sistemas construtivos sejam industrializados
em muitos países, a construção ainda é uma atividade “artesanal, dispendiosa e de
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trabalho intensivo in-loco, orientada para o comércio” (RICHARD, 2006, p.1). A
industrialização da construção não pode se basear somente na utilização de
componentes industrializados, mas deve estar orientada para a racionalização
desde a concepção até a gestão da atividade construtiva. Alguns aspectos
específicos se apresentam como empecilho para industrialização da construção.
Dentre eles, conforme Westra (2003), embora haja exemplos de edifícios
completamente industrializados e que cumpram os requisitos de desempenho
estabelecidos pelos paradigmas, a própria “natureza fragmentada do setor da
construção [...] e a forma como as licitações se concentram principalmente na
concorrência baseada no custo” proporcionando “pouco incentivo à inovação”
(WESTRA, 2003, p. 68) e fazendo com que não haja “interesse suficiente no
mercado” (WESTRA, 2003, p.68).
A racionalização das operações de manutenção e transformação, associada
à industrialização, consequência das adaptações, customização e individualização
dos edifícios, constitui-se em um dos aspectos centrais das pesquisas de Habraken
e suas concepções de Open Building. Desenvolvido nos anos 1960s, o conceito de
Open Building é uma abordagem sistemática e importante para o projeto de
construção de edifícios, que considera a adaptabilidade, na medida em que se
baseia na combinação de componentes industrializados de tal maneira a oferecer
liberdade otimizada para disposições internas e instalações (WANG, GUOPENG,
SHIFEN, 2017). A adaptabilidade abordada pelo conceito de Open Building relata
dois estágios: pré-ocupação e pós-ocupação, demonstrando a preocupação com a
customização para necessidades individuais anteriores à construção e ao longo da
utilização. A necessidade por transformações nos edifícios se relaciona com as
condicionantes específicas dos indivíduos e as transformações dinâmicas e
perpétuas de sociedade e tecnologia, fazendo com que algumas vezes “um
programa de construção se torna obsoleto mesmo antes da conclusão do edifício”
(RICHARD, B., 2006). Para favorecer às transformações de um edifício ao longo de
sua vida útil, o Open Building sistematiza a importância de coordenação e
interdependência entre os subsistemas de suporte (estrutura), envelope (vedações e
compartimentações) e serviços (instalações e circulações), de modo que a
interdependência

entre

os

subsistemas

permita

a

flexibilidade

para

as

transformações de instalações e disposições internas, contribuindo para a sobrevida
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das edificações. Os conceitos de Open Building continuam sendo explorados e
aplicados de maneira que

Centenas de edifícios contendo milhares de unidades habitacionais
que são explicitamente e intencionalmente projetados e construídos
de acordo com os princípios de design do Open Building foram
realizados nos últimos 40 anos na Holanda, França, Suíça, Finlândia,
Japão e China (WANG, GUOPENG, SHIFEN, 2017, p. 2).

A geração de resíduos na construção civil não se limita somente às
atividades de construção, e é resultado das operações de manutenção,
transformação e desconstrução dos edifícios, sendo que “uma grande quantidade
[...] é produzida no final da vida útil de um edifício, durante a demolição” (JAILLON,
2014, p.1). Para Jaillon (2014), a partir da identificação deste problema, é preciso
que os meios para superá-los sejam considerados dentro dos parâmetros da
construção sustentável. A utilização de esforços destrutivos envolvidos na
demolição, método disseminado de desconstrução, faz com que surjam debates
importantes para o setor que elevam os requisitos de desempenho para as
edificações. Nesse sentido, o termo Design para Desconstrução (DfD), também
conhecido como Design de Ciclo de Vida, refere-se a princípios de projeto que visam
garantir a desconstrução racionalizada, propiciando reutilização e reciclagem de
componentes no final da vida útil do edifício, reduzindo significativamente a geração
de resíduos e a destinação para aterros. (JAILLON, 2014).
Do ponto de vista tecnológico, a utilização de processos construtivos
baseados nas junções químicas é a principal responsável por transformar a
desconstrução em uma atividade demolidora e, portanto, geradora de resíduos. Nas
juntas químicas o vínculo proporciona continuidade entre os componentes
conectados, solidarizando-os de tal modo que a separação entre esses
componentes não pode ser realizada sem a destruição, total ou parcial, dos
componentes. Por essa razão, Design para

Desconstrução (DfD) implica na

utilização de juntas secas, ou fixações mecânicas. A utilização de fixações
mecânicas teria um duplo propósito porque “facilita tanto a reutilização de elementos
de construção quanto o processo inicial de montagem no canteiro de obras,
economizando tempo e custo de construção.” (JAILLON; POON, 2014, p.3) .
Segundo Richard (2006, p.5), “Juntas secas excluem por definição qualquer
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soldadura, colagem ou cimentação. A junta seca será principalmente mecânica:
aparafusamento, pós-tensionamento ou travamento”.
Além das fixações mecânicas é possível encontrar outras recomendações
associadas ao DfD, como, por exemplo, o uso de sistemas abertos, projetos
modulares, subconjuntos pré-fabricados (JAILLON, 2014). A respeito da finalidade
pós-vida da edificação após a desmontagem, Crowther coloca quatro cenários:

(1) a realocação do prédio, (2) o reaproveitamento de componentes,
(3) o reprocessamento de materiais e (4) ) a reciclagem de materiais.
Nestes quatro cenários, a reutilização é preferível ao
reprocessamento ou à reciclagem, uma vez que não é necessária
energia adicional enquanto o reprocessamento ou a reciclagem está
em baixa e a sua contribuição para um novo produto é limitada
(CROWTHER apud JAILLON, 2014, p.3).

O conceito de construções industrializadas, flexíveis e desmontáveis
(Industrialized, flexible and demountable - IFD) concilia conceitos de Open building
(OB) e Design for deconstruction (DfD). Os principais desenvolvedores desse
conceito, que culminou em experiências práticas, foram os holandeses, através de
um programa de construção IFD que “foi iniciado pelo Ministério Holandês dos
Assuntos Econômicos e pelo Ministério da Habitação, Ordenamento do Território e
Ambiente” (JAILLON, 2014, p.4), culminando no incentivo para a construção de
projetos de demonstração. Edifícios com essas mesmas definições também foram
produzidos em países como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e a China.
(WANG et al., 2017).
Projetos de demonstração na Europa e no Japão mostraram os
vários benefícios do uso de sistemas de construção IFD, como
benefícios ambientais e econômicos, que contribuem para a agenda
de sustentabilidade.(JAILLON, 2014, p.4)

A nomenclatura do programa associa três aspectos: industrialização,
flexibilidade e desmontabilidade. Esses três aspectos encontram um ponto em
comum: as juntas secas ou fixações mecânicas. Na definição de Bruno Richard, uma
vez que os componentes ou subsistemas industrializados podem ser projetados para
facilitar a instalação, eles também podem facilitar a desmontagem e propiciar
mudanças sem demolições, parciais ou totais (Richard, 2006). Segundo Westra et al.
(2003), “O uso de técnicas IFD pode levar a uma maneira diferente de organizar um
projeto de construção”, podendo acarretar em redução de desperdício, melhores
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condições de trabalho e edifícios mais rentáveis, embora a maioria desses objetivos
não seja necessariamente nova (WESTRA, 2003, p. 67).
Os mesmos princípios que envolvem uma desmontagem completa - juntas
secas e interdependência entre os subsistemas - também são facilitadores das
transformações necessárias para os processos de individualização e customização
das edificações. Por essa razão, as juntas secas estão diretamente associadas com
a adaptabilidade e são consideradas requisitos dos sistemas flexíveis. Como
principais critérios para os IFD podem ser citados:

Integração e independência de disciplinas: instalação, estrutura de
rolamentos, revestimento externo e acabamento interno
Um método de construção completamente seco: sem vazamento de
concreto, juntas de argamassa, contrapisos, estuques, selantes
Dimensionamento modular perfeito: muita atenção a desenhos,
testes de protótipos, sistema de qualidade para desenhos e
instruções de montagem
Ajustabilidade de todas as partes: estrutura de suporte (limitada),
instalação (praticamente ilimitada), revestimento externo (limitado e
modular), acabamento interior (praticamente ilimitado e modular)”
(HENDRIKS 1999 apudGASSEL, 2003, p.211).

Embora existam tecnologias disponíveis para a realização de edifícios que
atendam a todos esses critérios, há entraves que não permitem que essas práticas
sejam disseminadas e adotadas como padrão. Dentre eles: a falta de taxação para
os descartes de demolição; a dificuldade de recertificação de componentes, uma vez
que os códigos de construção não consideram a reutilização; a falta de
quantificações precisas sobre os benefícios ambientais e econômicos associados; e
a falta de responsabilização do construtor pela edificação por todo seu ciclo de vida
(JAILLON, 2014, VAN GASSEL, 2003, WANG, GUOPENG, SHIFEN, 2017).

4.3.1 Aprendizado entre indústrias

Desde que Henry Ford desenvolveu a linha de produção padrão para
a fabricação de automóveis, os principais arquitetos europeus e
norte-americanos, construtores e fabricantes, foram seduzidos pela
ideia de produzir casas em fábricas. Muitas tentativas foram feitas
para transferir conhecimento da produção em massa de automóveis
e outros produtos de consumo para a produção de moradias de baixo
custo. A longa história de tentativas de transferência de tecnologia é
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um rico material comparativo no qual basear nossa análise de
aprendizado entre indústrias.”(GANN,1996, p.438).
A construção é uma indústria baseada em projetos, cujas
características únicas estão relacionadas à gentileza do projeto, à
montagem da produção, ao canteiro de obras e à organização
temporária (VRIJHOEF; KOSKELA, 2005 apud HOOK, 2008, p.20).

A industrialização por si só não é capaz de atender aos critérios levantados
pelos paradigmas como OB, DfD, e IFD. Ao mesmo tempo ela é fundamental para
que os requisitos em pauta sejam alcançados. Como já foi visto, diversas
comparações entre as linhas de montagem e a construção foram feitas por
arquitetos ao demonstrarem que o caminho de desenvolvimento é possível para o
setor. Nesse sentido é possível afirmar que há um aprendizado entre as indústrias.
O conceito de Lean construction (LC) representa um caso de implementação dos
conceitos dos métodos de produção enxuta relacionados às linhas de montagem
(Lean manufacturing) para projeto e gestão de edificações e processos construtivos.

O trabalho pioneiro de Koskela (Koskela, 1992) foi a primeira
tentativa de buscar a compreensão do pensamento enxuto no setor
de construção. Desde então, várias pesquisas foram realizadas (por
exemplo, Howell e Koskela, 2000, Howell, 1999; Ballard e Howell,
1998) com o objetivo de estabelecer um entendimento conceitual,
bem como desenvolver aplicações práticas bem-sucedidas no
contexto da construção. (PICHI, 2004, p.3)

A transposição de conceitos, ferramentas e tecnologias das linhas de
montagem para a indústria da construção acontece ao mesmo tempo em que a
“construção difere de muitas maneiras de fabricação” (PICHI, 2004, p.2). Uma
dessas diferenças reside no produto final. Enquanto os produtos da manufatura
podem ser transportados acabados, o produto da construção é maior, mais
complexo, e não pode ser transportado. Salem (2008) aponta três principais
características que diferem a construção de outros setores manufatureiros, sendo
elas a produção in loco, baseada no projeto específico, e a complexidade.
A construção é uma fabricação baseada no local específico de instalação do
edifício, diferente da manufatura de automóveis, aeronaves e navios, em que os
produtos são produzidos em fábricas fixas e movidos depois. A montagem e
instalação são as ações que mais aumentam o valor dos produtos no caso da
construção. A fabricação utiliza equipamento especializado para a produção de
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especificidades ambientais, regulatórias e normativas, existe a forte influência do
contratante, aspectos que transformam o produto em único. O efeito combinado
desses fatores gera incerteza ao produto e processos construtivos. Enquanto o
processo de “manufatura torna possível reduzir a incerteza incrementando o controle
sobre o processo” (SALEM, 2006, p.168).
Mesmo com diferenças estruturais, o aprendizado entre indústrias e os
benefícios advindos desse aprendizado podem ser confirmados em vários casos,
como, por exemplo, o caso da “Toyota, uma das três maiores fabricantes de
automóveis do mundo, que também produz milhares de casas pré-fabricadas por
ano” (GANN, 1996, p.437). A Toyota possui três fábricas de habitação no Japão,
sendo que a Kasugai Housing Works, a maior delas, tem capacidade de produção
de 2.000 casas ao ano, com a média de 5 casas ao dia.

[...] A aprendizagem ocorre entre as divisões de fabricação de carros
e habitações. A empresa compartilha e transfere trabalhadores da
linha de produção entre sua fábrica de automóveis e sua fábrica de
habitação, em parte para suavizar as flutuações no emprego e, em
parte, para transferir conhecimentos. A fábrica de habitação utiliza
muitos dos métodos de produção desenvolvidos no sistema de
produção de automóveis [...] (GANN, 1996, p.447).

A aprendizagem entre as indústrias implica na transferência de conceitos,
metodologias e tecnologias. Baseando-se nessa possibilidade, o trabalho investiga
adiante a possibilidade de utilização dos sistemas modulares de tubos e conexões
derivados do CREFORM enquanto estrutura para edificações.

4.3.2 CREFORM aplicado à arquitetura e à engenharia e os contextos possíveis
[...] Aplicações do Lean em locais de trabalho até o momento estão
focadas principalmente na implementação de ferramentas isoladas,
com resultados limitados (PICHI, 2004, p.9)
Embora o edifício desmontável tenha sido investigado nas últimas
duas décadas nos Países Baixos, os sistemas de edifícios
desmontáveis representam menos de 1% da quota de mercado na
indústria da construção [17] [...] parece que, até agora, os sistemas
de edifícios IFD não são uma prática comum na indústria da
construção (JAILLON, 2014, p.4).
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Os sistemas modulares de tubos e conexões são tecnologias construtivas
industrializadas, flexíveis e desmontáveis, apresentando grande coincidência de
requisitos para o projeto e construção de edifícios que atendam aos critérios dos
paradigmas da construção, como Open building, Design for deconstruction e
Industrialized, flexible and demountable buildings.
Por outro lado, a identificação de aplicações dos sistemas modulares de
tubos e conexões na construção de espaço, ainda que em caráter experimental e
para pequenas construções, demonstra que as edificações constituídas pelo sistema
podem adquirir as características de rápida implementação e construção simplificada
sem necessidade de mão de obra especializada; flexibilidade para customização e
atendimento de diferentes configurações em diferentes dimensões e geometrias; a
facilidade de transporte e possibilidade de pré-fabricação em local controlado,
deixando para o local de trabalho apenas a montagem inteligente entre partes,
sendo que essas partes podem variar entre componentes pré-montados e todas as
partes desagregadas. Com isso evidenciam-se as capacidades adptativas e as
possibilidades de reutilização e reconfiguração dos componentes e partes, na
montagem de diferentes estruturas.
Ou seja, as edificações compostas por sistemas modulares de tubos e
conexões podem conformar edifícios industrializados, flexíveis e desmontáveis (IFD),
contribuindo com a agenda de desenvolvimento tecnológica que visa a
sustentabilidade do setor da construção. Os edifícios IFD incorporaram conceitos
que conciliam interesses ambientais e econômicos, como visto na citação de Westra
(2003):

[...] a Damen Consultants realizou uma investigação em 1997 sobre o
atual potencial de mercado do Edifício IFD e as possibilidades de
estimular a construção com base nessa tecnologia, em nome do
Ministério de Assuntos Econômicos (EZ). ) A principal conclusão que
surgiu desta investigação foi que os princípios de construção da IFD
incorporam um conceito integrado que pode unir interesses
ambientais e econômicos, oferecendo soluções criativas para o uso
de matérias-primas, combustíveis, mão-de-obra, conhecimento e
tecnologia. (WESTRA, 2003, p.68).

Apesar da relevância dos conceitos presentes nas construções IFD, a
desmontagem completa é, portanto, “apenas um item forte em situações
temporárias” (Westra, 2003). Por essa razão, a demanda por construções de rápida
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identificada e relacionada às demandas por instalações provisórias em canteiros de
obra. Além da desmontabilidade, que é certa, a reconfigurabilidade nesse caso é de
relevante interesse, pois pode garantir a reutilização do material de modo que
atenda a condicionantes específicas de novas instalações em um outro lugar.
O incentivo a práticas construtivas racionalizadas para as instalações
provisórias em canteiro de obras abre as portas para um contexto de aplicação dos
sistemas

modulares

de

tubos

e

conexões

como

construções

de

rápida

implementação, reconfiguráveis e desmontáveis. A respeito da implementação da
produção enxuta associada a canteiros de obra, Picchi et al afirmam que, embora
“vários casos de aplicações do Lean Thinking em construção tenham sido discutidos,
a maioria deles se concentra em ferramentas e técnicas isoladas” (PICCHI, 2006,
p.2), e argumentam ser esse um dos principais problemas, uma vez que a
“implementação [...]

bem-sucedida exige uma percepção correta da filosofia,

sistemas e técnicas envolvidas“ (PICCHI, 2006, p.2). A aproximação entre fábrica e
canteiros pode ser percebida também na citação de Luiza Denardi Cesar (2011):

O canteiro de obras pode ser entendido como a “fábrica da obra” e, dessa
forma, deve ser projetado segundo os princípios de organização e
administração da produção. A adoção de ferramentas e princípios de outros
setores industriais, como a lean production, tem auxiliado na organização
eficaz de suprimentos em canteiros de obras (CESAR, 2011, p.41).

Esse argumento também representa outra justificativa para a utilização dos
sistemas modulares de tubos e conexões no contexto dos canteiros de obra, uma
vez que foram desenvolvidos e estão associados à implementação da produção
enxuta no ambiente industrial. O canteiro de obras pode ser considerado a primeira
etapa executiva do processo construtivo, e, “portanto, seus elementos influenciam
diretamente na qualidade do produto final” (COSTA FILHO, MENDES, 2017, p.26),
fazendo com que a organização e planejamento sejam características fundamentais
“tendo em vista a previsão das atividades que serão executadas no local e resolução
de quaisquer imprevistos de antemão” (COSTA FILHO, MENDES, 2017, p.21).
Nesse sentido, os canteiros de obras são, além de temporários, estruturas
cambiantes ao longo do tempo. Aqui surge um outro argumento que incentiva a
utilização dos sistemas modulares de tubos e conexões, devido à sua capacidade
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adaptativa, substituindo improvisos por possibilidades de transformação, facilitando
as mudanças. Geralmente as mudanças nas instalações provisórias acompanham o
desenvolvimento da obra, de modo que a “construção civil convencional tem por
característica ser dinâmica,[...]” (DE SOUZA, 2013, p.20), o que faz com que o
canteiro venha a necessitar “de três ou mais layouts diferentes e seu correto
planejamento é de grande importância para o desenvolvimento das atividades com
qualidade” (DE SOUZA, 2013, p.20).
Na literatura encontra-se bastante incentivo para as práticas racionalizadas,
desmontáveis e reutilizáveis para as instalações provisórias em canteiros de obras,
que compreendem estruturas como os escritórios de obra, os almoxarifados, as
áreas de vivência, como os refeitórios, vestiários, entre outras, que constam na NR18 e NBR-12284. A atenção ao canteiro de obras e o incentivo à adoção de
tecnologias

que

representem

melhorias

significativas

são

incentivadas,

principalmente tendo em vista o conservadorismo do mercado.
O uso de IFD também se relaciona com outro contexto específico. Nas
situações que levam a demandas urgentes por acomodação temporária de pessoas,
como é o caso do fornecimento de abrigo em situações emergenciais, os “métodos
de construção IFD provaram ser uma escolha natural devido à velocidade com que
os edifícios podem ser erguidos” (WESTRA, 2003, p.68), além de responderem ao
requisito de volume em tempo hábil. Embora existam inúmeros projetos para a
finalidade de fornecer abrigo em respostas emergenciais, porém, infelizmente, “não
há abrigo perfeito que seja econômico e possa ser produzido em massa e
implementado rapidamente e responder às necessidades” (TORUS, 2015, p.279),
principalmente tendo em vista a especificidade de cada caso. Por isso cada projeto
“é válido e as lições são aprendidas de cada desastre, sobre como gerir, planejar e
projetar melhor” (TORUS, 2015, p.270).
A provisão de materiais e sistemas deve ser ágil, pois essas situações
tratam de pessoas em vulnerabilidade. Na literatura encontra-se a preocupação com
o peso e tamanho da unidade ou material, que também afetam a velocidade de
fornecimento, sendo o volume uma questão decisiva. O volume e a origem do
material determinam o tempo de resposta. (BABISTER, 2002). Há um grande
incentivo à utilização de materiais industrializados. De preferência que sejam
materiais locais, diminuindo o tempo e o custo com transporte.
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Há também recomendações sobre a necessidade da construção do abrigo
ser “óbvia para os usuários” (BABISTER, 2012, p.19), devendo ser construído
“rapidamente e facilmente”. Além disso, deve ser considerado o envolvimento com
os beneficiários, de modo a atender diferentes demandas de estruturas sociais,
culturais e espaciais (TORUS, 2015; BABISTER, 2012). O envolvimento dos
beneficiários na criação do abrigo “evita o senso de paternalismo” (BABISTER, 2012,
p.27) e dependência, que não colabora para o desenvolvimento de comunidades
atingidas. Ou seja, existe a necessidade de soluções que possam atender às
demandas de agilidade e simplicidade, mas que sejam customizáveis e capazes de
envolver os usuários.
Os abrigos temporários devem ser adaptáveis ao longo do tempo, uma vez
que tratam de situações incertas e cambiantes. Isso também se deve ao fato de as
respostas emergenciais tenderem ao prolongamento em função da não resolução
definitiva do problema. Por essa razão, os projetos para abrigo emergencial devem
se concentrar em flexibilidade e adaptabilidade (TORUS, 2015; BABISTER, 2012;
VERA, 2015). Os sistemas modulares de tubos e conexões apresentam as
características que podem atender a esses requisitos.
A utilização dos sistemas modulares de tubos e conexões como estrutura
não pode se endereçar diretamente à construção de infraestrutura, moradia e
equipamentos, devido à esbeltez e complexidade do sistema, que pode representar,
para edificações de maior porte, uma complexidade desnecessária ou não
atendimento do desempenho estrutural necessário. Porém, podem ser considerados
como alternativa tecnológica para edificações de uso temporário. Os contextos
identificados, ambos de caráter temporário - canteiro de obras e respostas
emergenciais - são contextos relevantes para a construção da resiliência a longo
prazo e necessitam de alternativas tecnológicas, representando contextos de
aplicação prática da proposição da pesquisa, podendo culminar em produtos e
serviços com utilidade imediata na sociedade.
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5 MANUAL

PARA

CONSTRUÇÕES

DE

RÁPIDA

IMPLEMENTAÇÃO,

RECONFIGURÁVEIS E DESMONTÁVEIS
Este capítulo apresenta uma proposta de sistematização, sob a forma de um
manual não prescritivo, os resultados da utilização de sistemas modulares de tubos
e conexões aplicados à arquitetura e à engenharia para edificações de pequeno
porte, de rápida implementação, reconfiguráveis e desmontáveis.
O manual apresenta possibilidades construtivas para os sistemas modulares
de tubos e conexões, considerando aspectos de pré-fabricação e montagem,
possibilidades geométricas e de composição modular, além das interações com
subsistemas de fundação e vedação.
Através do arranjo de componentes de mercado foi possível a criação de
componentes pré-fabricados baseados no princípio modular. Os componentes préfabricados são determinados pelo arranjo de componentes básicos (tubos, conexões
e acessórios).
O catálogo da CREFORM apresenta 3 (três) tipos de bitola de tubos,
conexões e acessórios, e mais de 25 (vinte e cinco) tipos de tubos, mais de 80
(oitenta) tipos de conexões plásticas, e mais de 120 (cento e vinte) conexões
metálicas. O manual aqui realizado se limitou à utilização da bitola de 28mm e um
grupo reduzido de conexões e acessórios e na busca por padronização dos
comprimentos de tubo.
A escolha de um grupo de conexões permitiu o desenvolvimento de
hierarquias construtivas e conceituais relativas à utilização do sistema construtivo
para edificações e teve o efeito de reduzir a complexidade, restringindo
possibilidades de variação, que, como visto, são ilimitadas.
A definição da modulação, por sua vez, contribui para a padronização de
dimensões dos tubos. Além disso, a modularidade, assim como as juntas secas, é
premissa indispensável para a flexibilidade, reconfigurabilidade e desmontabilidade.
O arranjo entre os componentes básicos (CB), produtos com especificação
do catálogo CREFORM, permitiu a criação de componentes pré-fabricados, que
tornam mais versátil a construção, resultando em menor número de partes in loco,
aumentando a produtividade da montagem e facilitando o projeto.
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Os componentes pré-fabricados foram desenvolvidos em três categorias:
componentes pré-fabricados fixos (CF); componentes pré-fabricados articulados
(CA) e componentes pré-fabricados combinados (CC).
Os componentes fixos (CF) são caracterizados pela utilização das conexões
plásticas e a fixação mecânica e são componentes inalteráveis na sua configuração
mínima.
Os componentes articulados (CA) são caracterizados pela utilização das
conexões metálicas, angulares e não angulares, marcados pela triangulação. As
principais

características

dos

componentes

articulados

são

a

completa

desmontabilidade, a triangulação, e a possibilidade de serem pré-fabricados
parcialmente e transportados em estágio retrátil, completamente montados.
A associação de componentes pré-fabricados fixos e articulados é possível
através da utilização de peças avulsas - os componentes básicos (CB).
Associados em um mesmo plano, componentes pré-fabricados fixos (CF) e
componentes pré-fabricados articulados (CA) geram componentes pré-fabricados
mais complexos, ou componentes pré-fabricados combinados (CC), na forma de
quadros, pórticos, treliças e tesouras.
O arranjo de CF e/ou CA e/ou CC combinados possível através das peças
de interação (CB) em duas dimensões de forma a criar unidades mínimas de área
habitável foi determinado como módulo.
Os módulos podem ser constituídos por diferentes CF, CA, CC, ou CB, em
arranjos variados. Mesmo com dimensões iguais, podem variar muito na sua
composição. A determinação do módulo, ou seja, espaçamento entre montantes,
quantidade

de

travessas,

deve

estar

diretamente

associada às

vedações,

fundações, e outras interfaces, como as aberturas e compartimentações. Essas
determinações

vêm

de

demandas

do

programa

de

necessidade,

sendo

condicionantes prévias à concepção dos módulos.
A associação de um número determinado de módulos foi denominada
configuração. As configurações exemplificadas têm como objetivo a comparação
entre diferentes montagens para as mesmas áreas e a relação que estabelecem
com relação à quantidade de peças. Por fim, o manual propõe programas para
edificações, ilustrando as possibilidades de aplicação em contextos reais, enquanto
construções genéricas. As configurações e interações devem estar subordinadas à
necessidades específicas de cada caso.
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5.1 Dimensões e modulação
A definição da modulação a ser adotada foi o primeiro parâmetro para a
criação de construções a partir do sistema. Caracteriza o passo inicial para a
utilização do sistema modular de tubos e conexões como um sistema genérico,
capaz

de

assumir

diferentes

configurações,

reutilizável

em

diferentes

reconfigurações, garantindo a padronização e intercambialidade entre componentes.
A padronização de dimensões implica um grid construtivo, definindo
distâncias entre eixos e seus múltiplos. Cada dimensão entre eixos e seus múltiplos
implicam diferentes tamanhos de tubo, que, por sua vez, afetam diretamente o plano
de corte e o aproveitamento de material.
A proposição foi direcionada ao desenvolvimento do sistema estrutural e, por
isso, a modulação e as dimensões foram definidas sem a consideração de outros
subsistemas, levando em conta o aproveitamento de material (tubos), um plano de
corte racionalizado e aspectos de ergonomia, relacionados a aproveitamento de
área, circulação, vãos, aberturas.
Foram estudadas modulações para o sistema construtivo baseando-se em
recomendações para estruturas leves como os quadros leves metálicos (light steel
frame), e os quadros leves de madeira (light wood frame), que sugerem um
espaçamento entre montantes de 400mm a 600mm.
Cada modulação resulta em um grid, e cada grid num comprimento de
tubos. Foram estudados grids de 50 em 50mm, de 450 a 600mm e a respectiva
definição de dimensões de tubos para os múltiplos de cada modulação.
A partir desse estudo de modulação e a determinação dos tamanhos de
tubo, foi possível identificar a relação que estabelecem com o aproveitamento do
material, considerando o comprimento total do tubo de 4000mm (CREFORM, 2018).
As dimensões do tubo estão diretamente condicionadas aos descontos
necessários para as dimensões exigidas pelas conexões.
Para conectar dois montantes utilizando as conexões metálicas padrão em
90 graus coplanares (HJ-1, HJ-2, HJ-3, HJ-4, HJ-5), o tubo deve ser 70mm menor
que a distância entre eixos. (Ex.: para 1000mm entre eixos, é necessário um tubo de
dimensão de 930mm).
Para as conexões anguladas, essas dimensões variam em função da
inclinação além da distância entre eixos. Para a distância entre conexões
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sobrepostas (não coplanares), o dimensionamento é diferente. A grande maioria das
conexões coplanares não anguladas obedecem a mesma regra.
Para as conexões de plástico, o dimensionamento é diferente: para uma
conexão de 90 graus coplanar entre dois montantes é preciso descontar 40mm da
dimensão entre eixos para obter a dimensão do tubo. (Ex.: para um vão de
1000mmm entre dois montantes com conexão 90 graus coplanar plástica é preciso
um tubo com dimensão de 960mm de comprimento).
Essas dimensões equivalem à utilização de tubos e conexões de 28mm,
implicando dimensões diferentes a utilização de tubos e conexões em 32mm ou
42mm (CREFORM, 2018).
A modulação de 500mm e seus múltiplos foi definida para ser a base da
proposição por apresentar um bom aproveitamento do tubo e, ao mesmo tempo,
proporcionar uma métrica racionalizada para a criação de espaço, vãos e aberturas,
tendo como múltiplos 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm,
4000mm., facilitando a modelagem tridimensional. Outros grids como o de 400mm,
450mm e 600mm também apresentam bom aproveitamento de material.
O espaçamento entre montantes, porém, partiu do 1000mm e não de
500mm, visando a economia de conexões e uma relação harmônica entre
coprimento de tubos e quantidade de conexões.
A modulação orientou a criação dos componentes pré-fabricados e módulos
com os vãos de 1000mm, 1500mm, 2000mm e algumas de suas combinações
possíveis: 3000mm, 4000mm, 4500mm, 6000mm. A definição das principais
medidas das barras baseou-se no desconto dimensional das conexões metálicas,
uma vez que elas são as definidoras das interações reconfiguráveis entre
componentes.
É preciso ressaltar que a utilização da modulação de 500mm ignora outros
aspectos como, por exemplo, as vedações. Em uma situação não hipotética, é de
fundamental importância a ponderação da racionalização desse subsistema e a sua
relação com o aproveitamento de tubos para uma efetiva coordenação modular.
A coordenação modular consiste na ponderação entre o aproveitamento de
materiais e possibilidades técnicas entre todos os subsistemas da edificação,
buscando a harmonização entre construção racionalizada e ergonomia, relacionadas
através de uma unidade mínima que constitui a base para o grid construtivo. Por
exemplo, a dimensão das placas cimentícias de 1200mm sugere uma modulação de
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600mm; os compensados de madeira com dimensão de 1600x2200mm sugerem
modulação de 400mm ou 550mm, dependendo da orientação das chapas. Cada
material e o devido detalhamento da vedação sugerem modulações mais
apropriadas.

Tabela 9 – Relação entre comprimento e aproveitamento de tubos

DIMENSÃO PARA AS CONEXÕES 90
SOBRA
DIMENSÃO
DE GRAUS COPLANARES (HJ–1, HJ-2, HJ-3, QTDE DE PEÇAS POR DE TUBO
EIXO À EIXO
HJ-4, HJ-5)
TUBO DE 4000mm (mm) (mm)
GRID
400mm
½

200

130

30.76

100

1

400

330

12.12

40

2

800

730

5.47

350

3

1200

1130

3.53

610

4

1600

1530

2.61

940

5

2000

1930

2.07

140

6

2400

2330

1.71

1670

7

2800

2730

1.46

1270

8

3200

3130

1.27

870

9

3600

3530

1.13

470

10

4000

3930

1.01

70

GRID
450MM

MULTIPLOS

½

225

155

25.80

125

1

450

380

10.52

200

2

900

830

4.81

680

3

1350

1280

3.12

160

4

1800

1730

2.31

540

5

2250

2180

1.83

1820

6

2700

2630

1.52

1370

7

3125

3055

1.30

945

8

3600

3530

1.13

470
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9

4050

3980

1.00

20

GRID
500MM

MULTIPLOS

½

250

180

22.22

40

1

500

430

9.30

130

2

1000

930

4.30

280

3

1500

1430

2.79

1140

4

2000

1930

2.07

140

5

2500

2430

1.64

1570

6

3000

2930

1.36

1070

7

3500

3430

1.16

570

8

4000

3930

1.01

70

1

550

480

8.33

160

2

1100

1030

3.88

910

3

1650

1580

2.53

840

4

2200

2130

1.87

1870

5

2750

2680

1.49

1320

6

3300

3230

1.23

770

7

3850

3780

1.05

220

1

600

530

7.54

290

2

1200

1130

3.53

610

3

1800

1730

2.31

540

4

2400

2330

1.71

1670

5

3000

2930

1.36

1070

6

3600

3530

1.13

470

GRID
550MM

GRID
600MM

Fonte: Acervo do autor, 2018.
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5.2 Componentes
A proposição se baseia na seleção de componentes do catálogo CREFORM,
que enquanto peças isoladas serão denominadas componentes básicos (CB).
Para atingir um grau de modularidade, simplicidade de projeto e montagem,
após a definição de modulação e dimensões, o manual apresenta variações de
componentes pré-fabricados genéricos - travessas, treliças, tesouras, quadros e
pórticos - com o intuito de enquadrar um sistema aberto e complexo, com
possibilidades infinitas, em uma leitura de fácil entendimento e apropriação para a
concepção de pequenas construções.
Esse enquadramento, conformando um sistema mais fechado, no que se
refere a economia de dimensões de tubos e conexões, por outro lado se apresenta
amplo em possibilidades e variações, favorecendo agilidade projetual e rapidez
executiva, flexibilidade para composição geométrica e espacial, desmontabilidade e
reconfigurabilidade.
Os componentes pré-fabricados, arranjos definidos entre componentes
básicos, foram criados a partir da junção entre barras horizontais, verticais e
diagonais, de forma a caracterizar uma função estrutural - travessas, treliças,
tesouras, quadros, colunas, atendendo determinado vão entre eixos em planta,
múltiplos de 500mm, como por exemplo 1000mm, 1500mm, 2000mm.
Foram desenvolvidos 3 (três) grupos de componentes pré-fabricados: os
componentes pré-fabricados fixos (CF), os componentes pré-fabricados articulados
(CA), e os componentes pré-fabricados combinados (CC).
Os componentes pré-fabricados fixos são caracterizados pela utilização das
conexões plásticas com fixação química e não podem ser reconfigurados ou
desmontados. São arranjos que não permitem o desmantelamento da sua unidade
básica (tubos e conexões). Uma vez fabricados não podem ser alterados sem a
destruição das conexões.
Os componentes articulados são conformados por tubos e conexões
metálicas e podem ser inteiramente reconfigurados e desmontados. Podem ser préfabricados para transporte em 2 estágios: semi-montados e completamente
montados.
No estágio de semi-montados apresentam a característica da retratabilidade,
que pode favorecer o transporte e resultar em menor trabalho in-loco do que se
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completamente desmontados. Completamente montadas estão prontas para uso inloco e, por serem maiores, oferecem menos facilidade para transporte, mas reduzem
ainda mais o trabalho in-loco.
Ambos os componentes pré-fabricados, fixos e/ou articulados, podem ser
utilizados em associação com os componentes básicos, criando componentes
combinados, que resultam em travessas, treliças, tesouras, quadros e pórticos, ou
macrocomponentes.

5.2.1 Componentes básicos (CB)
Os componentes básicos da proposição equivalem às peças avulsas, tubos,
conexões e acessórios retiradas no catálogo do sistema CREFORM.
A proposição que se concretiza neste Manual se limitou à utilização da bitola
de 28mm, 2 tipos de conexões plásticas, 7 tipos de conexões metálicas, 2 tipos de
parafuso, 1 tipo de porca, e 4 acessórios. As conexões escolhidas, com exceção das
conexões plásticas, estão disponíveis com outra nomenclatura, no mercado
brasileiro. O propósito de se reduzir os componentes básicos foi restringir as
possibilidades geométricas de conexão entre tubos, diminuindo a complexidade
construtiva e aumentando a compatibilidade e intercambialidade dos componentes
pré-fabricados.
A composição de bitolas pode ser explorada para atender ao desempenho
estrutural em situações de maior solicitação de carga. Além disso, a utilização de
bitolas combinadas pode acarretar a diminuição de conexões e também o
espaçamento entre montantes, travessas e diagonais.
Para a proposição, essa hipótese foi descartada, pois a utilização de bitolas
diferentes resulta em um fator de complexificação que dificulta a padronização e
diminui a flexibilidade, intercambialidade entre os elementos.
A utilização de outras conexões e acessórios que não foram contemplados
na proposição pode culminar no desenvolvimento de outros tipos de componentes
pré-fabricados, processos de fabricação e montagem, assim como novos detalhes
para interface com vedações e fundações.
Outras conexões, assim como sistemas genéricos ao CREFORM, sistemas
similares e inovações tecnológicas são passíveis de serem apropriadas e
incorporadas a partir da mesma lógica do que foi desenvolvido, ampliando ainda

126

mais as possibilidades construtivas em sistemas modulares, reconfiguráveis e
desmontáveis.

Tabela 10 - Componentes básicos
Componentes básicos (CB)
(Creform Catalog, 2017)
Conexões plásticas

Conexões
metálicas (partes)

Acessórios

Tubo

Parafusos
porcas

J - 43

H-1

EF - 1209C

H- 4000

M6 – 25

J - 7C

H- 2

EF - 1209A

M6 – 10S

H- 3

EF - 1206S

M6 -B

H- 4

TX - 401BL

H- 5
H- 6
H- 14

Fonte: Acervo do autor, 2018.
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5.2.3 Componentes pré-fabricados fixos (CF)
Os componentes pré-fabricados fixos são compostos por componentes
básicos, tubos e conexões plásticas, com fixação química. A natureza desses
elementos é rigidez garantida pelo efeito de soldagem da junção química que
constitui vínculos mais resistentes que as conexões metálicas, solidarizando os
tubos e oferecendo melhor desempenho com relação ao deslizamento vertical e ao
arranque. Os componentes fixos não podem ser alterados nas suas configurações
essenciais. São elementos pré-fabricados e versáteis na utilização. Foram criadas
duas categorias para os componentes pré-fabricados fixos: os regulares (simétricos)
e os irregulares (assimétricos).
Os componentes pré-fabricados fixos regulares foram desenvolvidos através
da associação de barras horizontais e verticais com conexão 90 graus, projetadas
para conectar barras com vão de 1000mm, 1500mm, 2000mm, com diferentes
alturas. Um componente pré-fabricado fixo regular com 250mm de altura de eixo à
eixo entre as barras horizontais para conectar montantes com espaçamento de
1000mm de eixo à eixo recebe a nomenclatura CF-R 1000x250.
O

componente

pré-fabricado

fixo

que

é

uma

travessa

irregular

(Componentes pré-fabricados fixos irregulares CF-I), são conformadas por conexões
90 graus, e conexões angulares, conectando uma barra horizontal à uma barra
diagonal através de barras verticais. A nomenclatura para esses componentes,
apresenta a dimensão horizontal e a maior dimensão vertical. Ex.: um componente
fixo irregular para 2000mm de vão de eixo a eixo com 600mm de altura de um lado e
200mm de altura em outro recebe a nomenclatura de CF-I 2000x600.
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5.2.4 Componentes pré-fabricados articulados (CA)
Os componentes pré-fabricados articulados são constituídos por braços
articulados diagonais, barras verticais e horizontais. São caracterizados pela
triangulação. Diferentes dos componentes pré-fabricados fixos, são passíveis de
reconfiguração.
A interface de componentes articulados com outros componentes exige a
reconfiguraçãos de algumas peças. Portanto, os componentes articulados são
constituídos por dois grupos de componentes básicos: grupo de peças denominado
matriz (CB-M); e o grupo de peças denominado flexível (CB-F). Dependendo da
utilização e da interface a que estão sujeitos, os componentes pré-fabricados
articulados sofrem alterações no grupo de peças flexíveis. Essa informação é útil
sobretudo na composição de quantitativos.
As composições entre braços articulados, barras horizontais e verticais
sugerem a criação de componentes abertos, que podem ser reconfigurados
dependendo da utilização. Basicamente o grupo de peças de interação, necessita de
alteração dependendo da interação a que estão sujeitos. São nomeados de acordo
com o vão específico e a altura. Ex.: CA 6000x600. No memorial descritivo do
componente pré-fabricado articulado há dois grupos de componentes básicos (CB):
componentes básicos matriz (CB - M), e componentes básicos flexíveis (CB - F).
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5.2.5 Componentes pré-fabricados combinados (CC)
Componentes pré-fabricados fixos (CF) e componentes pré-fabricados
articulados (CA) podem ser associados através de componentes básicos (CB),
gerando componentes pré-fabricados combinados (CC). A composição desses
componentes é basicamente definida por componentes pré-fabricados (CF, CA) e as
peças de interação (CB).
A nomenclatura desse tipo de componente indica se é uma combinação de
componentes fixos entre componentes fixos (CC - CF/CF); se é uma combinação
entre componentes articulados (CC - CA/CA), ou se é uma combinação de
componentes fixos com articulados (CC - CF/CA). Em todos os casos é necessária a
utilização de peças de interação, os componentes básicos (CB).
No entanto, as dimensões seriam insuficientes para classificar esses tipos
de

componentes e

sintetizá-los

através

da

nomenclatura,

devido

à

sua

complexidade. Por essa razão, deve ser observada a tabela descritiva referente para
compreender sua composição. São elementos mais complexos, passíveis de serem
fabricados em ambiente controlado e que correspondem a possibilidade de préfabricação em ambiente controlado, aglutinando mais partes, e que favorece
agilidade de montagem in-loco. Os elementos resultantes da combinação entre
componentes num mesmo plano, os componentes combinados são as treliças,
tesouras, quadros e pórticos.
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5.3 Módulos
O arranjo entre componentes pré-fabricados e básicos, de forma a configurar
um espaço mínimo habitável foi denominado módulo. O módulo é designado por
duas medidas em planta, sendo a primeira medida equivalente ao espaçamento
entre eixos de montantes no sentido longitudinal da construção e a segunda medida
equivalente ao espaçamento entre montantes no sentido transversal da construção,
definindo o vão livre interno.
O Manual exemplifica módulos genéricos e descreve suas respectivas
composições, baseadas em componentes pré-fabricados e componentes básicos. A
nomenclatura do módulo refere-se a sua dimensão de eixos em planta, além da
natureza de conformação.
Da mesma maneira que os componentes combinados, os módulos podem
ser uma associação de componentes pré-fabricados fixos entre si (M - CF/CF),
articulados entre si (M - CA/CA), ou entre articulados e fixos (M - CF/CA). Ex. M CF/CA 1000x3000. A nomenclatura, porém, é insuficiente para caracterizá-lo,
dependendo substancialmente do memorial descritivo, ou do auxíliode modelos
analógicos para compreender sua composição.
Módulos com mesma dimensão e mesma nomenclatura podem ser
conformados por diferentes componentes.
O módulo não é, necessariamente, uma unidade estrutural autônoma. Isso
quer dizer que, dependendo da sua configuração, ele estabelece uma relação de
dependência com outros módulos para a estabilidade estrutural. Por essa razão um
módulo não pode ser transportado já montado, e sua integridade corresponde à
etapa de montagem in-loco.
A configuração do módulo estabelece relação direta com as interações com
demais subsistemas como as vedações e aberturas, fundações e ancoragens. O
módulo deve ser configurado pelo projetista levando em consideração as interfaces
necessárias,

tanto com outros módulos

quanto

entendendo-o como parte compositiva da edificação.

com outros

subsistemas,
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5.4 Interações
As

interações

foram

desenvolvidas

com

o

intuito

de

demonstrar

possibilidades de interface entre o sistema construtivo e outros subsistemas, como
as fundações e ancoragens, vedações e aberturas.
Esse aspecto é determinante para a flexibilidade de aplicações da estrutura,
que enquanto estrutura, é demasiado genérica.
As interações entre a estrutura e os subsistemas fazem menção às
alternativas tecnológicas e ao detalhamento necessário para viabilizar a utilização da
estrutura para diferentes condicionantes de terreno e programa de necessidades da
edificação.
Por se tratarem de estruturas leves e esbeltas, o desempenho estrutural do
conjunto da edificação depende bastante da composição e da interação com as
vedações e aberturas, e as devidas ancoragens às fundações.

5.4.1 Fundações e ancoragens
A devida ancoragem e fixação da estrutura nas fundações é de fundamental
importância para o desempenho estrutural e para os processos de montagem do
sistema construtivo modular de tubos e conexões uma vez que contribuem
essencialmente para a estabilidade estrutural e contraventamento com relação aos
esforços horizontais e cargas acidentais de vento.
Foram desenvolvidas variações considerando a interação da estrutura com
duas categorias de fundação: distribuída e pontual.
Para a fundação distribuída, as alternativas de radier ou contrapiso nivelado
e sapata corrida. Para as situações de fundação pontual, foram desenvolvidas
soluções para fixação em um piso elevado de madeira vinculado à fundação pontual
e para um piso elevado com o próprio sistema vinculado diretamente às fundações.
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5.4.2 Vedações e aberturas
Para
desenvolvidas

demonstrar
alternativas

a

interação

com

vedações

tecnológicas considerando

e

aberturas,

vedações

foram

simples ou

compostas, bem como detalhes para aberturas de portas e janelas. Para cada tipo
de vedação, foram especificados os itens que não constam na listagem de
componentes do sistema, como os barrotes, sarrafos, batentes, rufos e perfis.
A utilização de elementos intermediários entre chapas e a estrutura, como os
barrotes e os sarrafos, foram utilizados com o intuito de flexibilizar as possibilidades
de fixação, diminuindo a quantidade de conexões de fixação (TX-401BL).
Todas as vedações foram desenvolvidas de maneira a serem executadas
com juntas secas, possibilitando uma desmontagem racionalizada e reutilização,
assim como a estrutura.
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5.5 Configurações
Configurações são caracterizadas pelo arranjo definido de módulos e
componentes básicos (CB), que já consideram as interações com vedações e
aberturas, fundações e ancoragens. As configurações representam sistemas
fechados estruturalmente e correspondem ao estágio final de montagem da estrutura
in-loco.
Assim, como os componentes combinados e os módulos, têm natureza
complexa e só podem ser descritas através do memorial de componentes e da
representação icônica.
Configurações com o mesmo memorial descritivo e mesma dimensão ainda
podem apresentar diferentes geometrias finais, alterando-se a ordem de montagem
dos módulos, posição de aberturas, tipo de fundação, sistemas de fixação de
vedação, etc.
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5.6 Programas
Os programas representam a finalidade das construções e são os fatores
determinantes para a definição de configurações. O programa, ou a atividade para a
qual a construção será destinada, faz referência a contextos e demandas
específicas.
Foram desenvolvidos programas ilustrando a aplicação das construções
propostas em dois contextos distintos: fornecimento de abrigo em situações de
emergência e instalações provisórias para canteiro de obras.
Tais contextos foram escolhidos com base na literatura específica, que
aponta a pertinência de determinadas características inerentes a esses tipos de
construções, como a rápida implementação, a completa desmontagem, a
flexibilidade para transformações e a possibilidade de reconfigurações associada à
reutilização.
Para o contexto de fornecimento de abrigo em situações de emergência foi
desenvolvido uma tipologia de compartimentações para abrigos emergenciais
temporários, como ginásios. Para o contexto das instalações provisórias foram
desenvolvidos os programas guarita, escritório de obras e refeitório.
É preciso reforçar o tom genérico dessas proposições, que têm como
objetivo ilustrar de maneira mais palpável algumas possibilidades reais de aplicação
do sistema em situações cotidianas e que podem culminar no desenvolvimento de
produtos e serviços.
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6 DISCUSSÃO
O trabalho buscou a relação entre paradigmas da construção civil
(WESTRA, H; VOS, 2003; RICHARD, 2006; JAILLON, 2014; HABRAKEN, 2006;
JAILLON et al., 2013; DIGIULIO et al., 2005; WANG, GUOPENG, SHIFEN, 2017,
RICHARD, 2006), e paradigmas da industrialização (BI et al, 2006; DUGAY,
LADRY, PASIN, 2014; ABRAHAMSSON et. al., 2009; HEILALA, VOHO, 2015;
FERGUSON et. al., 2007; PICCHI et al., 2004; PICCHI, 2003).
A revisão da literatura possibilitou identificar a transposição de conceitos e
tecnologias da indústria para a construção civil, isto é, os aspectos que aproximam
os requisitos pautados por ambos os paradigmas e os aspectos de convergência
que fundamentam a ideia de transposição de conceitos e tecnologias da indústria
para a construção civil (HOOK et al., 2008; SALEM et al., 2006; PICCHI, GRANJA,
2004; PICCHI, 2003).
Baseando-se na transposição de tecnologias da indústria para a construção
civil a pesquisa descreveu os sistemas modulares de tubos e conexões - Lean pipe
and joint system, Pipe rack system, Lean system, Pipe and joint system - utilizados
como ferramenta para a aplicação de paradigmas da indústria, principalmente
associados às montadoras de alta tecnologia.
A descrição dos sistemas e de suas relações com os paradigmas da
indústria foi possível através da pesquisa em catálogos e fornecedores ( FAMAK,
2018; ALIBABA, 2018; CREFORM, 2018; YAZAKI, 2018; TRILOGIQ, 2018;
GEOLEAN, 2018; INDEVA, 2018) e através da literatura (FERGUSON et al., 2007;
BI et al., 2006). Foi possível identificar a relação que estabelecem com paradigmas
da construção civil, como as juntas secas, a modularidade, a flexibilidade e a
reconfigurabilidade.
O sistema modular de tubos e conexões CREFORM foi descrito mais
detalhadamente, considerando o contexto de sua invenção, suas principais
aplicações e conceitos, o que levou a compreender a relação direta que estabelece
com o Toyotismo e a filosofia Kaizen, que moldaram os paradigmas da manufatura a
partir dos anos 40, e são basilares para os paradigmas do século XXI.
Também foram confirmadas a utilização global do sistema Creform, que
inicialmente se restringia aos setores de montagem e se expandiu para setores
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diversos, principalmente a partir dos anos 1990s; a disseminação e multiplicação de
similares e inovações tecnológicas relacionadas.
Ao observar as diferentes aplicações que se encontram no site de
compartilhamento de informações do faça-você-mesmo da Yazaki Kako Corporation,
que vende as peças a varejo no Japão, foi identificada a utilização do sistema para
pequenas edificações domésticas, como pequenos depósitos, abrigos para animais
domésticos e estufas.
Esse aspecto constitui um dos fundamentos da proposição. A utilização do
sistema para esse fim demonstra o potencial do sistema CREFORM e similares, na
construção de edificações de pequeno porte. Os exemplos encontrados, porém,
apesar de apresentarem características como a modularidade, leveza, flexibilidade e
facilidade executiva, não exploram as possibilidades de desmontabilidade e
reconfigurabilidade, por se pautarem especialmente nas juntas plásticas.
A partir das aplicações encontradas e das possibilidades construtivas na
utilização do sistema, o trabalho apoiou-se na possibilidade de transposição de
tecnologias da indústria para a construção civil para desenvolver um manual não
prescritivo para pequenas construções, utilizando o sistema CREFORM aplicado à
arquitetura e engenharia.
A proposição, realizada através de modelos analógicos e tabelas,
apresentou uma amostra das possibilidades de utilização do sistema na construção
de pequenas edificações de rápida implementação, reconfiguráveis e desmontáveis.
A criação de um manual não prescritivo baseado produtos fornecidos pela
CREFORM, realizou a transposição de linguagens da engenharia mecânica para a
engenharia civil, utilizando um grupo limitado de peças para a criação de
componentes pré-fabricados, módulos e configurações.
O manual oferece, em linguagem arquitetônica, uma metodologia de
utilização do sistema para construções de pequeno porte, apresentando uma
hierarquia possível de utilização das partes avulsas, arranjando-as em componentes
pré-fabricados - quadros, pórticos, treliças, tesouras - que podem ser associados em
módulos que, por sua vez, podem ser configurados para o atendimento de
programas de necessidades específicos.
Através da aglutinação de partes e hierarquização de composições, o
manual transformou o caráter completamente aberto e flexível do sistema e gerou
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um sistema limitado, que, no entanto, ainda apresenta um alto grau de flexibilidade
e reconfigurabilidade.
As construções demonstradas na proposição trazem como principais
características a industrialização, diferentes níveis de pré-fabricação, montagem
inteligente entre partes, juntas secas, apresentando flexibilidade, desmontabilidade e
reconfigurabilidade.
Essas características coincidem com requisitos pautados por paradigmas da
construção civil como IFD, OB, DfD.
A revisão da literatura possibilitou compreender que, embora haja muita
pesquisa, e até muitos edifícios construídos que atendem aos requisitos referentes
aos paradigmas da construção, e que esses paradigmas são fundamentais para
melhores práticas e para a agenda socioambiental do setor, existem vários entraves
que dificultam sua implementação e evolução.
Os projetos se tornam mais complexos para atender a esses requisitos; é
preciso que haja responsabilidade do construtor por toda vida útil da edificação,
responsabilizando-o também pela desmontagem e destinação de resíduos, diante da
ausência de políticas públicas de incentivo à diminuição de resíduos e práticas
racionalizadas de desmontagem.
Para obras ditas permanentes, o sistema se mostra demasiado caro,
complexo e injustificável. Por essa razão é que a proposição se direciona a
contextos

onde

a

velocidade

executiva,

a

efemeridade,

reutilização

são

indispensáveis.
O alto custo do sistema só se justifica através da real possibilidade de
reutilização. A flexibilidade, advinda da reconfigurabilidade faz com que possa
assumir outras disposições, tornando-o ainda mais atraente, não só pela capacidade
de reutilização, mas sobretudo pela capacidade adaptativa para novas situações,
sob diferentes configurações.
A própria natureza da estrutura determinou a natureza das construções a
que se destinam. Podem ser aplicadas em contextos temporários que exigem
construções de, rápida implementação, contribuindo para práticas racionalizadas e
como alternativas tecnológicas em contextos como o fornecimento de abrigo em
respostas emergenciais e a construção de instalações provisórias para canteiro de
obras.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A revisão bibliográfica empreendida para a presente pesquisa reafirmou a
ideia de que o desenvolvimento de soluções que visam o atendimento aos
paradigmas da construção civil como Open Building, IFD Building, DfD building e
Lean é fundamental para que o setor atenda a agenda socioambiental, numa
perspectiva inovadora.
A transposição de conceitos, metodologias e tecnologias da indústria para a
construção civil contribui para avanços do setor. Os paradigmas da manufatura e da
industrialização determinam requisitos que estabelecem relação direta com
requisitos levantados por paradigmas da construção civil, retroalimentando a
possibilidade interdisciplinar entre indústria e construção, excetuando suas
especificidades, mas confirmando as transversalidades desejáveis.
Ao buscar por ferramentas de implementação dos paradigmas da
manufatura, principalmente no que diz respeito ao atendimento de demandas
físico/espaciais, encontra-se uma relação direta entre seus principais conceitos e a
aplicação disseminada dos sistemas modulares de tubos e conexões utilizados para
o equipamento das linhas de montagem.
A pesquisa permite concluir que, assim como os sistemas modulares de
tubos e conexões derivados do sistema CREFORM funcionam como ferramentas
para implementação de paradigmas da manufatura e da industrialização associados
às linhas de montagem, essa mesma tecnologia poderá ser aplicada à arquitetura e
à engenharia, baseando-se nas suas características, que coincidem com requisitos
impostos por paradigmas da construção civil.
O levantamento de patentes e realizações com sistemas de tubos e
conexões aplicados à engenharia e arquitetura permite vislumbrar um extenso
campo do conhecimento cujas características apresentam, de maneira isolada ou
em conjunto, as propriedades de industrialização, pré-fabricação, eficiência
estrutural, montagem inteligente entre partes, flexibilidade e desmontabilidade.
Os sistemas modulares de tubos e conexões aplicados na indústria (Creform
SystemAgile system, Lean pipe and Joint System, Pipe rack System, Leantek,
Fklean, Geolean,) apresentam requisitos considerados indispensáveis para o
atendimento

de

paradigmas

da

construção

civil,

como

os

componentes
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industrializados, as juntas secas, a flexibilidade, e a reconfigurabilidade, assim como
as possibilidades de interface com outros subsistemas.
A pesquisa em sites de fornecedores confirma que já existe a aplicação dos
sistemas modulares de tubos e conexões utilizados na manufatura como sistemas
construtivos para edificações de pequeno porte, de manifestação cotidiana e civil,
sobretudo no Japão onde os produtos do sistema CREFORM são vendidos a varejo,
e onde há o compartilhamento de recursos de projeto através do site faça você
mesmo (DIY) da Yazaki Kako Corporation.
Essa possibilidade, que se encontra em estágio incipiente e orgânico, pode
ser convertida em uma pesquisa que objetive o desenvolvimento de produtos e
serviços associados e que atendam a princípios estabelecidos por paradigmas
atuais da construção civil, através de novas aplicações para um produto existente.
A pesquisa aplicada com o sistema modular de tubos e conexões
contribui para o impulsionamento do desenvolvimento tecnológico
Assim, o manual não prescritivo aqui apresentado constitui-se como
proposição que favorece o desenvolvimento de para uma tecnologia mundialmente
comercializada e disponível e pode culminar na criação de produtos e serviços com
aplicação prática na sociedade e disponíveis no mercado, ao mesmo tempo que
contribuem para a agenda de desenvolvimento tecnológico e do compromisso social
e ambiental do setor da construção civil.
Os resultados apresentados na forma propositiva confirmam a possibilidade
de utilização da tecnologia para a construção civil e inauguram uma pesquisa que
pode culminar na criação de produtos e serviços para a sociedade. Por um lado,
sugere o aprimoramento da utilização da tecnologia para a construção civil e
demonstra a interação com técnicas construtivas já utilizadas. Por outro lado,
vislumbra a possibilidade de utilização de outros sistemas que ainda não pertencem
ao universo da arquitetura e engenharia, mas que estão disponíveis para a indústria
manufatureira e engenharia mecânica.
A ilustração de possibilidades de utilização da tecnologia em questão se
fundamenta na ideia de transposição de tecnologias da indústria para a construção
civil, assim como incentiva e inspira a utilização de outros sistemas e inovações
tecnológicas que são corriqueiramente utilizadas na indústria e manufatura das
linhas de montagem de ponta, passíveis de serem aplicadas à arquitetura e
engenharia, trazendo inovações para o setor.
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A proposição demonstrou a flexibilidade e capacidade de variações
possíveis na composição de diferentes componentes pré-fabricados, módulos e
configurações, utilizando-se de um espectro limitado de conexões e dimensões de
tubo de uma mesma bitola.
As possibilidades de utilização do sistema para a construção de edificações
de pequeno porte de rápida implementação, demonstradas através de modelos
analógicos , icônicos e quantitativos, é uma amostra das possibilidades construtivas
com o sistema modular de tubos e conexões, e foi baseada em estruturas de
quadros leves (light steel frame, light wood frame) além de noções adquiridas
através da experiência própria de quatro anos em contato com material, projeto e
manuseio.
Os modelos analógicos e icônicos foram desenvolvidos em softwares não
parametrizados de modelagem, como Autocad e Sketchup. A modelagem de
construções com esses modelos pode ser aprimorada através da utilização de
softwares BIN que permitem a parametrização dos componentes, gerando
automaticamente tabelas quantitativas que podem ser parametrizadas em catálogos
de fornecedores e memoriais descritivos precisos, de maneira mais eficiente,
podendo, inclusive serem parametrizados a custos e cotações de fornecedores,
gerando automaticamente tabelas orçamentárias.
Toda a proposição foi realizada através da observação de aplicações e
experiência adquirida de quatro anos realizando projetos e construções com o
sistema. Portanto, representam um passo inicial, com a função de demonstrar e
vislumbrar possibilidades geométricas e que precisam ser submetidas a cálculos
estruturais.
O cálculo das estruturas projetadas utilizando as informações sobre
resistência de tubos e juntas disponíveis em catálogo deve ser considerado um dos
próximos passos de verificação e prosseguimento da pesquisa, que permitirá uma
visão crítica sobre o comportamento das estruturas projetadas e indicará
modificações conceituais e de dimensionamento.
Para a continuidade de verificação das limitações da pesquisa constituem
passos concomitantes ao projeto e cálculo a realização de protótipos e ensaios de
laboratório. Os protótipos são fundamentais para o avanço da pesquisa, na medida
em que só através da prática é possível aferir determinadas informações a respeito
de processos executivos e sobre o comportamento das estruturas em processo de
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montagem. Associados à prototipação, deve ser considerado também o ensaio em
laboratório, como os ensaios de carga, fogo, vento, entre outros.
É preciso também ressaltar que a proposição demonstrou alguns tipos de
interação com vedações e aberturas. Esse tópico é de fundamental importância para
o avanço da pesquisa. As estruturas propostas tratam-se de estruturas leves, assim
como os quadros leves de madeira e de metal, cujo desempenho não pode ser
dissociado das vedações.
Conclui-se, por fim, que a metodologia propositiva foi adequada como
estratégia para um primeiro passo no caminho para transposição da tecnologia do
contexto industrial para o contexto da construção civil, cujo desenvolvimento futuro
depende de cálculo estrutural, prototipação e ensaios em laboratório, e a utilização
em situações reais.
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Apêndice – Prática com o sistema
Algumas experiências próprias com o projeto e construção com os sistemas
modulares de tubos e conexões da linha FKlean, fornecido pela FAMAK, similar do
sistema CREFORM.

1 - Estande da Visa na Febraban, 2014

Fotos: Lauro Rocha
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2 - Exposição O que caminha ao lado, SESC Vila Mariana, 2015

Fotos: Lauro Rocha

Divisórias de compensado de madeira - estrutura de alumínio - fixação - orelhinha e
parafuso chip board - pés ajustáveis piso e teto - ancoragem - esquema de
barracurda tensionado nos dois sentidos -
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3 - Ocupação Vkhutemas Funarte, 2018

Fotos: Lauro Rocha
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Fotos: Lauro Rocha
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4 - Instalação temporária na praça Rotary, 2017

Fotos: Lauro Rocha
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5 - Instalação temporária para virada cultural, Pça D. José Gasár, 2014

Fotos: Lauro Rocha
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6 - Shelter for a path, não construído - projeto à convite da Trienal de Oslo,
2015

Fonte: http://gomaoficina.com/projetos/a-shelter-for-a-path-trienal-oslo-2016/
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ANEXO – Imagens relativas ao capítulo 4

Algumas juntas metálicas do sistema CREFORM, com os acabamentos em pintura
eletrostática, niqueladas ou em aço inoxidável. Disponível em www.yzk-shop.com/
Acesso em 29/07/2018.
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Algumas juntas de 48mm em acabamento com pintura eletroestática. Disponível em
www.yzk-shop.com/ Acesso em 29/07/2018
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Algumas das juntas em resina plástica da Yazaki Kako Co. Disponível em www.yzkshop.com/ . Acesso em 29/07/2018.

Aplicação das juntas plásticas em equipamentos

processamento de alimentos.

Disponível em https://www.solutions-navi.com/linen/. Acesso em 29/07/2018.

