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OPINIÃO
Irregularidade climática 
e a captação da água
de chuva para reuso

Entre dezembro e 

janeiro começam a se 

intensifi car as chuvas. 

Isso porque o verão, no 

Brasil, é tipicamente 

uma época chuvosa 

Essa estação é sempre 
muito esperada, sobre-
tudo nas regiões mais 

secas, e naquelas que só con-
tam com energia hidrelétrica 
como fonte de abastecimento. 
Apesar disso, as irregularida-
des dos períodos de chuva só 
vêm aumentando. As chuvas 
mais intensas, que geralmente 
abastecem reservatórios, são 
tão irregulares que complicam 
a distribuição, sobretudo de 
locais como o Sul e Sudeste 
do país. 

Já em contrapartida, as 
chuvas fortes e espaçadas 
acabam desaguando em outros 
problemas públicos, como os 
alagamentos, que nada mais 
são do que a consequência de 
ações humanas na natureza. 
É, sem dúvida, uma situação 
complicada, já que essa irre-
gularidade também vem de 
situações de ação humana, 
como o aquecimento global. 
Para 2019, as previsões não são 
positivas, e isso só reforça a ne-
cessidade de uma captação de 
chuva por parte da população, 
visando seu próprio bem estar. 

Com a irregularidade já 
estimada pelos meteorologis-
tas, se espera um aumento 
de temperatura, assim como 
chuvas irregulares, que não 
resolvem o problema do abas-
tecimento dos reservatórios. 
Isso desperta a refl exão sobre 
os impactos ambientais em 
cima do planeta, pois é quan-
do começamos a sentir muito 
mais intensamente os danos ao 
clima, que são causados pela 
ação humana. Porém, também 
é um momento de driblar as 
dificuldades e se preparar 
para utilizar bem a chuva que 
tivermos à disposição.

Sistemas de captação de 
água da chuva já não são novi-
dade. Há inclusive alternativas 
caseiras, que tem sua utilidade, 
mas muitas vezes servem ape-
nas momentaneamente a seu 
propósito. Vale muito a pena 
buscar soluções mais com-
pletas, que captem a água da 

chuva, a passe por processos 
de fi ltragem e purifi cação, de 
forma a utilizá-las de forma o 
mais efi ciente possível. A cap-
tação ocorre de forma simples, 
automática e, dependendo do 
sistema, a destinação da água 
já pode ser pré-determinada, 
como em casos de irrigação. 

A água da chuva é armazena-
da para manter a irrigação de 
áreas verdes, poupando esse 
importante recurso hídrico 
e mantendo o controle da 
temperatura dos ambientes. 
O uso de água da chuva pode 
resolver diversos problemas 
de abastecimento. A água de 
reuso dá conta das atividades 
que mais gastam água nas 
residências, como por exem-
plo, descargas e higiene de 
quintas e garagens. Isso sem 
contar a economia gerada de 
forma total pelo bairro, o que 
possibilita um melhor destino 
às águas dos reservatórios, 
como a produção de energia.

Os sistemas de captação 
de água podem ser aliados 
importantíssimos em estabe-
lecimentos comerciais, em 
escolas, em condomínios, 
residenciais ou empresariais, 
dentre muitos outros locais. 
Como bônus também há a re-
dução de contas, que tendem 
a subir com racionamentos. O 
fato é que o problema climático 
já está ocorrendo. É realmente 
de suma importância dar mais 
atenção ao meio ambiente e 
pensar soluções de longo pra-
zo para resolver os impactos 
mundiais. 

Porém, até lá é possível lidar 
com o problema de forma sus-
tentável e positiva para cada 
um e cada comunidade. Solu-
ções que não sejam sustentá-
veis e inteligentes só tendem 
a agravar o problema, assim 
como medidas temporárias 
podem ser abandonadas pelo 
incômodo cotidiano. Nunca 
antes nos benefi ciamos tanto 
de uma solução completa e 
tecnológica para captação de 
água da chuva. 

Trata-se de um investimento 
no futuro e no progresso sus-
tentável das nossas cidades.
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News@TI
Flex amplia soluções para e-commerce
@A Flex Relacionamentos Inteligentes, uma das líderes no uso de 

tecnologia na gestão de relacionamento e interação empresa-
-cliente no país, investiu na startup Beon para o atendimento de 
operações de e-commerce. A solução funciona como analista de 
marketing virtual para marcas, permitindo que as empresas en-
tendam seus consumidores e aumentem a taxa de conversão de 
suas plataformas de e-commerce. A ferramenta aplica as principais 
competências de cada empresa para entender o momento certo de 
interagir com cada cliente. Segundo estudo da consultoria BCG, 
feito em parceria com o Google, as empresas que adotam ciência de 
dados em sua relação com consumidores têm receita até 20% maior 
e obtêm uma redução de custos que chega a 30%. “Vender mais e 
fi delizar clientes é a consequência inevitável de interações centradas 
nos interesses particulares de cada um deles”, explica o CEO da Flex, 
Topázio Silveira Neto.

Entre as 30 empresas mais amadas pelos 
funcionários, segundo Love Mondays
@A Love Mondays (www.lovemondays.com.br), plataforma em 

que os profi ssionais avaliam as empresas onde trabalham, divul-
ga a quarta edição do ranking Empresas Mais Amadas. Na categoria 
startups e PMEs, menos de 500 funcionários, a Mira Educação está 
no 14º lugar. A lista, ao contrário de outros rankings do mercado, é 
feita com base nas avaliações postadas pelos próprios funcionários 
de maneira espontânea e confi dencial na plataforma. As empresas 
não precisam se cadastrar para serem consideradas no ranking. 
Criada em 2016, a Mira Educação é uma startup que tem como 
missão apoiar o combate à evasão e a melhoria da profi ciência dos 
alunos das escolas públicas.

Modelo TPM é baseado na 
metodologia 5S

Fábio Vieira (*)

Baseado no engajamento dos funcioná-
rios, que são incentivados e treinados 

para serem responsáveis por suas máqui-
nas, a manutenção produtiva total (TPM) 
aumenta o tempo de atividade da produção 
e dá mais efetividade à gestão de ativos, 
dando mais efi ciência e, ao mesmo tempo, 
ampliando o ciclo de vida de máquinas e 
equipamentos, proporcionando uma me-
lhor utilização do ativo.

Uma das maiores vantagens desse 
modelo é que, como os funcionários são 
responsáveis pela manutenção de seus ati-
vos, executando tarefas básicas de limpeza 
de máquinas e equipamentos e adotando 
uma postura mais proativa em relação à 
resolução de problemas, as equipes espe-
cializadas em manutenção podem manter o 
foco em tarefas que agreguem maior valor 
ao ciclo de vida dos equipamentos.

Outro benefício importante é que o 
modelo TPM é baseado na metodologia 
5S, desenvolvida no Japão logo após a 
Segunda Guerra Mundial para enfrentar os 
diversos problemas em fábricas destruídas, 
sujas, desorganizadas e sem mão de obra 
especializada.

Manutenção produtiva total dá mais efetividade à gestão de ativos
a deterioração tanto das condições de pro-
cesso, como de partes dos equipamentos.

Por isso, mais do que contar com um 
cronograma de manutenções preventivas, 
que muitas vezes são realizadas de forma 
desnecessária, gerando custos adicionais 
à empresa, é fundamental contar com um 
estudo constante de aspectos que possam 
indicar futuros problemas, algo que deve 
ser realizado durante toda a vida útil do 
equipamento.

Com isso, a TPM busca alcançar um nível 
máximo de produção medido pelo índice 
OEE (Overall Equipment Effectiveness), 
desenvolvido pelo Japan Institute of Plant 
Maintenance, que serve de referência para 
avaliar se uma máquina está funcionando 
perfeitamente ou se é preciso fazer algo 
para que o ativo atinja seu nível máximo 
de efi ciência.

Enquanto a maioria das empresas man-
tém esse índice em torno de 60%, por meio 
da metodologia TPM, plantas podem se 
tornar produtivas ao ponto de consegui-
rem um índice OEE igual ou superior a 
85%, mostrando que tanto seus níveis de 
desempenho quanto de disponibilidade 
e qualidade dos itens produzidos são 
superiores.

(*) É responsável pelos produtos
de Gestão de Ativos da Atech.

De forma simplifi cada, essa metodologia, 
que consiste na adoção de cinco sensos 
fundamentais (utilização, ordenação, 
limpeza, saúde e disciplina), resulta em 
máquinas limpas e ajustadas e, portan-
to, menos propensas a apresentarem 
vazamentos de lubrifi cantes, rolamentos 
soltos ou mesmo problemas escondidos 
sob camadas de sujeira.

Assim como um ambiente de trabalho 
sujo e desorganizado leva a um maior 
risco de acidentes, uma rotina de lim-
peza e cuidado leva a um ambiente 
mais seguro, e é mais fácil garantir uma 
manutenção constante quando todos 
estão engajados.

Processos mais efi cientes e maior 

produtividade

Uma das atividades de suporte à TPM 
é a manutenção de qualidade, algo que, 
muitas vezes, é confundido com a simples 
melhoria de equipamentos. Muito além 
das máquinas, é fundamental contar com 
o alinhamento constante de máquinas, 
processos e membros da equipe, algo 
conhecido como gerenciamento MQP 
(máquinas, qualidade e pessoas).

O objetivo dessa atividade é garantir a 
qualidade total dos processos de manu-
tenção, identifi cando e controlando as 
relações entre a qualidade dos produtos e 

A semente foi levada pela 
sonda Chang’e-4, que em 
3 de janeiro realizou o 

primeiro pouso no lado oculto 
da Lua. Essa é a primeira vez 
que o homem consegue fazer 
uma planta crescer em um cor-
po celeste diferente da Terra. 
As primeiras imagens do broto 
foram publicadas pela própria 
agência chinesa, que já recebeu 
mais de 170 fotos até o momen-
to, segundo a imprensa local. 
O objetivo do experimento, 
projetado por 28 universidades 
do país, é recriar uma pequena 
biosfera, um ecossistema artifi -
cial e autônomo, a fi m de testar a 
possibilidade de cultivar frutas 
e verduras em outros planetas 
para o sustento de futuras 
colônias humanas no espaço.

Os organismos vivos pre-
sentes no interior da estufa 
são constantemente abasteci-
dos com água, ar e nutrientes, 
mas, segundo os pesquisa-

Uma plantinha de algodão cresceu no satélite natural, marcando um feito importante

para a exploração do Universo.

Rússia ‘não vê razão’ 
para Bolsonaro ir 
contra Brics

A Rússia afi rmou ontem (16) 
que “não vê motivos” pelos 
quais o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, poderia mudar 
a relação do país com o Brics, 
grupo que também reúne Índia, 
China e África do Sul. 

A declaração foi dada pelo 
ministro das Relações Exte-
riores Sergei Lavrov, em meio 
à aproximação do novo gover-
no com os Estados Unidos e 
às suspeitas de que o Brasil 
poderia se afastar do Brics - o 
chanceler Ernesto Araújo já 
defendeu uma nova versão 
“antiglobalista” e “sem a China”.

“Não vejo razões pelas quais 
o Brasil deva ter um papel 
destrutivo no Brics. Tivemos 
garantias de que a relação com 
o Brics será um dos temas prin-
cipais de sua política externa”, 
disse Lavrov em sua coletiva 
de imprensa de início do ano. 
O Brasil assume a presidência 
rotativa do grupo em 2019 e 
deve realizar sua próxima reu-
nião de cúpula (ANSA).

Preso na penitenciária de 
Massama, na ilha da Sardenha, 
o italiano Cesare Battisti tem 
tido uma postura taciturna e 
até mesmo passiva.

Segundo informações que 
chegam da cadeia, ele ainda 
não pediu livros nem realizou 
qualquer outra solicitação em 
particular, a não ser manter 
uma foto de seu fi lho nascido 
no Brasil. Battisti tem comido 
regularmente e usufruído de 
seu período em ar livre, que 
não pode ser compartilhado 
com outros detentos porque 
ele está em regime de isola-
mento diurno por seis meses. 
O italiano dorme bastante e 
tem aceitado passivamente 
todas as determinações das 
autoridades. 

“No fi m das contas, me en-
contrei diante de um homem 
derrotado”, disse a chefe do 
departamento antiterrorismo 

Battisti começou a cumprir pena perpétua na Sardenha.
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Missão chinesa consegue 
cultivar planta na Lua

Pela primeira vez na história, um material biológico germinou na Lua. A Agência Espacial Chinesa 
(CNSA) informou na terça-feira (15) que uma plantinha de algodão, cultivada dentro de uma pequena 
estufa, ao lado de sementes de batata, leveduras e ovos de mosca-das-frutas, cresceu no satélite 
natural, marcando um feito importante para a exploração do Universo

dores chineses, o desafio 
mais difícil é manter o clima 
adaptado para o crescimento 
da planta na Lua, onde as 
temperaturas oscilam entre 
173ºC abaixo de zero e mais 
de 100ºC. As sementes foram 
submetidas a um tratamento 
biológico para ficar adorme-
cidas durantes os 20 dias de 

viagem da Terra à Lua, e seu 
crescimento se deu quando 
o centro de controle enviou 
um comando para ativar a 
irrigação no recipiente.

Tentativas parecidas de 
cultivo foram feitas a bordo 
da Estação Espacial Interna-
cional (ISS), mas nunca fora 
dela. Em agosto de 2015, o 

experimento de jardinagem 
chamado “Veggie” realizou o 
primeiro plantio de alface ro-
mana no espaço, após meses de 
tentativas e erros. Em janeiro 
de 2016, surgiu a primeira fl or, 
uma zínia laranja, enquanto em 
abril de 2018, ocorreram os 
primeiros cultivos de cereais 
na ISS (ANSA).

Battisti mostra postura 
taciturna e passiva na prisão

da polícia de Milão, Cristina 
Villa, ao jornal La Repubblica. 
A agente viu Battisti em seu 
desembarque no Aeroporto 
de Ciampino, em Roma, após 
quase 40 anos foragido. 

“Perguntei se ele queria algu-
ma coisa, se tinha fome ou sede. 
Ele me pediu apenas para fi car 

com a foto em preto e branco 
do fi lho que tinha na carteira”, 
contou. Entregue à Itália pela 
Bolívia, Battisti cumpre pena 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década de 
1970 e por envolvimento com 
o terrorismo político. Ele alega 
inocência (ANSA).
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