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Editorial

Com excelentes perspectivas de novos projetos para o pró-
ximo ano, encerraremos a nossa gestão. As obras em anda-
mento no Rio Grande do Norte e o que virá como vetor de 
desenvolvimento sócio-econômico estão aqui na 5ª edição da 
revista CREA-RN. Construções públicas de infraestrutura sus-
tentável por exemplo, como alternativa prática e ecológica, 
são uma realidade na região Nordeste. Viadutos, paredes de 
penitenciárias e até muros de arrimo para contenção da água 
do mar hoje são erguidos através de um processo produtivo 
totalmente automatizado de fabricação e montagem. Trata-
-se de um formato de construção civil trazido da Holanda pela 
empresa internacional Betonblock. 

E por falar em tecnologia, a produção de energia solar tem 
ganhado destaque entre micro e pequenos empresários para 
redução de custos com energia elétrica. Nas páginas seguintes 
você, leitor, terá a oportunidade de ler sobre a incrível história 
de uma rede de supermercados na região Seridó, que apostou 
na implantação de placas fotovoltaicas com o intuito de baixar 
a conta de luz de R$ 8 mil para a taxa mínima de R$ 65,00. E 
as companhias de energia são as grandes incentivadoras deste 
tipo de economia, já que a ANEEL tem trabalhado com a ban-
deira tarifária vermelha. 

Já que economizar é uma questão que mexe com o bolso 
de todos e interessa  à grande maioria da população, a de-
manda de veículos automotivos abastecidos por gás natural 
também tem aumentado consideravelmente. Cerca de 50 mil 
carros são abastecidos com GNV atualmente em terras po-
tiguares, o que demonstra a preocupação do motorista em 
colaborar com o meio ambiente e também gastar menos na 
hora de encher o tanque. O gás natural é um composto quími-
co formado a partir da decomposição de materiais orgânicos 
acumulados em rochas por milhares de anos.

O governo brasileiro também tem estimulado a produção de 
gás natural e de petróleo, a ideia é triplicar o número de barris 
até 2030. A revitalização das atividades de exploração pode ser 
um passo para a retomada de investimentos no setor e para 
isso, foi criado pelo Ministério de Minas e Energia, o Programa 
para Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE). 

Além destes, vários outros assuntos de interesse econômi-
co estão nas páginas seguintes. Desejo a todos um final de ano 
repleto de muitas  comemorações e que 2018 venha cheio de 
bons acontecimentos. 

Boa Leitura.

Modesto dos Santos Filho 
PRESIDENTE DO CREA-RN
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Geologia e Minas

A HISTÓRIA DO MUNDO 
CONTADA PELA MINERALOGIA

O Planeta Terra é um local apro-
priado para o desenvolvimento e a 
evolução das mais diversas formas 
de vida. O número de espécies que 
existem atualmente é muito maior 
que há 600 milhões de anos. Em-
bora não exista ainda um veredicto 
concreto sobre como a vida come-
çou, ou se ela é um fenômeno exclu-
sivo da Terra, as grandes variedades 

de vida presentes em nosso planeta 
estão relacionadas com a diversida-
de dos ambientes encontrados.

Forças e fenômenos naturais 
foram inicialmente os grandes 
responsáveis pela diversificação 
atmosférica, como os movimentos 
das placas tectônicas, a circulação 
de massas de ar, os movimentos 
de rotação e translação do plane-

ta, que explicam a existência de 
florestas, desertos, montanhas, 
picos nevados ou praias tropicais. 
Estes mesmos processos altera-
ram também a presença de mine-
rais, corpos naturais sólidos. Estes 
são classificados e denominados 
de acordo com a sua composição 
química e a estrutura cristalina 
dos materiais.

A evolução dos minerais acompanha os períodos de transformação da Terra
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A mineralogia como ciência 
surgiu há mais de um século. No 
entanto as discussões sobre Evo-
lução Mineral, área que vê a mi-
neralogia num contexto histórico, 
evolutivo, são recentes e começa-
ram em 2008 pelas mãos do pes-
quisador Robert Hazen, a partir 
de uma pergunta sobre o porquê 
de não haver argila no período 
arqueano. A Evolução Mineral e 

a Ecologia Mineral são áreas que 
estão em pleno desenvolvimento. 
No Brasil, são ainda incipientes 
e o  primeiro a investigar a área 
foi o professor doutor Frederico 
Vilalva. Ele falou sobre o tema no 
evento Café Geológico, realizado 
pela empresa júnior Geologus Jr. 
do curso de Geologia da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

OS PRIMEIROS MINERAIS
A Evolução Mineral pode ser 

vista em diversas etapas que repre-
sentam a mudança e a transforma-
ção ao longo do tempo. Para Fre-
derico, o mais interessante é que 
a partir de determinado momento, 
é possível identificar a coevolução 
dos minerais com a vida. “Se voltás-
semos no tempo, e víssemos toda a 
criação da Terra, desde o Big Bang, 
acreditamos que o primeiro mine-
ral que surgiu foi o diamante”, reve-
la ele. A situação do planeta era de 
altas temperaturas, pressão muito 

alta e poucos elementos químicos. 
Neste ambiente, ele era o único mi-
neral capaz de se formar.

Conforme as estrelas e gases fo-
ram se resfriando, o ambiente pas-
sou a ter uma maior formação de 
elementos químicos. Neste momen-
to, só existiam 16 tipos de minerais 
na Terra. “Os primeiros minerais 
existentes só são encontrados hoje 
em meteoritos”, explica o professor. 
O planeta passou por um processo 
chamado acreção, em que blocos 
de rocha e poeira foram se agluti-

nando em corpos cada vez maiores, 
formando o processo químico de 
diferenciação, onde os elementos 
mais pesados afundam e os mais le-
ves ficam na superfície. Todos estes 
processos foram responsáveis por 
outro aumento na quantidade de 
minerais presentes em atmosfera 
terrestre, nesta fase, eram 250.

Outras alterações acontecem 
através de processos de tectôni-
cas, de placas, formação de gra-
nitos, fusão de crosta, vulcões, 
processos físicos dos planetas e 

Prof. doutor Frederico Vilalva

Minerais de ferro estão presentes na atmosfera terrestre
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“Evolução mineral 
é a identificação da 
palavra mineralogia 
num contexto 
histórico, ou seja, 
como os minerais 
se desenvolveram 
ao longo do tempo 
geológico”. 

Professor doutor 
Frederico Vilalva

são responsáveis por no máximo 
1.500 minerais. Atualmente são 
conhecidos 5.200 tipos, isto quer 
dizer que mais de 3.000 foram for-
mados a partir de outras grandes 
intervenções naturais.

A maioria dos minerais exis-
tentes não poderia ter surgido se 
a vida na Terra não existisse. “Daí 
que vem o mais interessante da 
pesquisa, porque existem várias 
teorias sobre a origem da vida, 
mas a maioria delas envolve a par-
ticipação de minerais, seja como 
substrato, seja como alimento para 
as células, a vida e os minerais se 
ajudam a se desenvolver melhor”, 
afirma Frederico.

Antes de 4,6 bilhões de anos, a 
Terra era praticamente uma bola de 
fogo resfriando, isto é, de 4 a 2,5 bi-
lhões de anos é quando começam a 
surgir os primeiros organismos celu-
lares, que eram basicamente células 
que se alimentavam e usavam com-
postos inorgânicos para fazer me-
tabolismo, e a atmosfera não tinha 

oxigênio. Neste período, existiam 
1.500 minerais, então com a che-
gada destes seres e a produção de 
oxigênio, vem o marco divisório da 
história dos minerais. Em 2,5 bi de 
anos da história da Terra, existe um 
grande evento de oxidação, o surgi-
mento das cianobactérias, aquelas 
que fazem fotossíntese. “Com oxi-
gênio começa a oxidar os minerais, 
que antes não eram oxidados, mu-
dando, por exemplo, o estado de 
oxidação do Ferro com a formação 
de grandes depósitos dele explo-
rados em Carajás, na China”, conta 
Frederico. Neste ponto, a quantida-
de de oxigênio na atmosfera dá um 
salto, quase chegando à estabilida-
de próxima dos níveis atuais.  

Em termos de quantidade, um 
comparativo dos dois momentos 
revela que muitos elementos nem 
chegariam a se formar sem boas 
condições de fugacidade do oxigê-
nio. O cobre é um destes, que está 
atualmente em 650 minerais e ante-
riormente existia em cerca de 250. 

Outros minerais como os de cobalto 
e níquel, também estariam nesta 
situação. “Este evento de oxidação 
é um marco, pois a diversidade mi-
neral passa de 1.500 para 4.600 mi-
nerais”, diz. É o que aconteceu com 
Marte, que possui uma quantidade 
bem menor de minerais.

Em outra fase, no surgimento 
da biosfera terrestre, plantas co-
meçam a fixar nutrientes na super-
fície e formar argila, mineral que 
além de conter oxigênio, é hidrata-
do. Com o aumento da quantidade 
de argila, também surgem minerais 
por resíduos orgânicos. Atualmen-
te, no período Otosseno, idade em 
que tudo é dominado pelo homem, 
ele modifica a superfície terrestre, 
criando condições geoquímicas 
que não existiam. A construção de 
uma mina, ou equipamentos des-
cartados incorretamente podem 
formar novos minerais a partir da 
modificação das condições do am-
biente. Frederico revela que hoje já 
são conhecidos 208 minerais que 
só se formam em locais transfor-
mados pelo homem.

Gráfico representa a diversidade dos minerais com o passar 
dos anos, com destaque para a curva crescente que indica a 
chegada do oxigênio
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Organismos vivos produzem minerais para tornar rígidos tecidos existentes. O processo é chamado 
biomineralização

NOVOS MINERAIS
São conhecidos 208 minerais 

que não existiam anteriormente 
na história da Terra. Eles só passa-
ram a existir a partir da criação de 
condições químicas excepcionais 
como, por exemplo, nas drenagens 
de minas e regiões de tratamento 
de esgoto. Frederico acredita que o 
fato não traz influência para o meio 
ambiente. “Muitos desses minerais 
são efêmeros, porque só conse-
guem existir nessas condições bem 
específicas, qualquer modificação 
como pressão, temperatura e com-
posições, faz com que se dissol-
vam”, explica.

A Ecologia Mineral tenta enten-
der esta diversificação mineral do 
ponto de vista de ambientação. O 

professor explica que o estudo é 
feito através de estatísticas, dis-
ponibilizadas em bancos de dados 
online que mostram todos os 5.200 
tipos catalogados em 650 mil loca-
lidades. “Eles começaram a traba-
lhar os dados e descobriram que 
duas coisas influenciam a diversifi-
cação dos minerais, fatores proba-
bilísticos e coisas do acaso”, conta o 
professor. O estudo das estatísticas 
revelou que a proporção de alguns 
minerais é bem parecida, numa 
análise chamada de reincidência de 
eventos raros.

Os dados podem ser aplicados 
numa fórmula criada por pesqui-
sadores que permitem modelá-
-los e prever situações futuras. 

Aplicando-se o método estatísti-
co, a curva do resultado mostra a 
distribuição dos minerais acumu-
lados e por extrapolação, chega a 
um número bem maior. “A partir 
disso, é possível descobrir quais 
são os minerais e de que são fei-
tos, bem como prever quais mine-
rais ainda não foram descobertos 
ou passarão a existir. É possível 
saber ainda, onde procurar esses 
minerais e escolher a localização 
de acordo com a sua composição. 
Essa ferramenta também pode 
ser usada para efeitos econômi-
cos, dando um caráter previsível à 
mineralogia, que pode ser utiliza-
da no futuro para prospecção de 
minerais”, finaliza.
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Engenharia Civil

NOVA RETA TABAJARA 
SEGUE EM ANDAMENTO
População será principal beneficiada com a duplicação da via considerada uma 
das mais perigosas
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A Reta Tabajara, trecho que liga 
o município de Macaíba à BR-226, 
está em processo de duplicação 
desde maio de 2014. De acordo 
com dados da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), a estrada é uma das 
mais perigosas para o fluxo de car-
ros. Nos últimos quatro anos antes 
do início das obras, foram registra-
dos 1.005 acidentes com 30 mortos 

e 169 feridos.   
O projeto contempla a dupli-

cação dos 16 km de reta, além da 
construção de cinco vias elevadas, 
duas passarelas de travessias para 

Reta Tabajara
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Antonio Willy acredita 
que a obra reduzirá 
congestionamentos

pedestres e ciclovia. O investimen-
to de mais de R$ 240 milhões, fi-
nanciado pelo Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), tem 
como objetivo minimizar os perigos 

e adversidades causados pelo gran-
de fluxo de caminhões e veículos, 
pois este é um dos pontos de maior 
congestionamento entre rodovias.

As obras de adequação da ca-

pacidade, duplicação de pista de 
rolamento, restauração, segurança 
de tráfego e implantação de vias, 
preveem a eliminação dos pontos 
críticos do local, que absorve o flu-
xo das BR ś 226 e 304, e forma um 
gargalo que trava o trânsito e cau-
sa transtornos para a população. 
Com isso, os congestionamentos, 
que são frequentes no local, serão 
diminuídos. Outra vantagem da 
duplicação de uma das principais 
vias de acesso a Natal é a diminui-
ção do tempo de viagem, garanti-
do pela fluidez no percurso. “Além 
de eliminar pontos críticos, com a 
duplicação, vamos eliminar os con-
gestionamentos a partir da fluidez 
ao tráfego daquela via”, explica o 
superintendente do DNIT/RN, An-
tonio Willy Vale Saldanha Filho.  
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Após uma comitiva em Brasília, 
o órgão decidiu retomar parcial-
mente a obra, que atualmente en-
contra-se nesta situação. No mo-
mento, estão sendo desenvolvidos 
os serviços de construção de viadu-

tos, de ponte, do Posto da PRF e um 
pequeno trecho de drenagem.

A previsão de finalização seria 
para o próximo ano, em setembro 
de 2018. Esta é a data prevista em 
contrato, no entanto, devido às pa-

ralisações, deverá ser feito um aditi-
vo. “Vamos repor para a empresa do 
contrato os meses suspensos e ainda 
fazer uma análise do que foi perdido 
para realizar o trabalho novamente”, 
assegura o superintendente.

A Reta Tabajara irá melhorar o fluxo de carros que circulam nas BR´s 226 e 304



Revista CREA-RN   13

GRANDES OBRAS 
PÚBLICAS NO RN 
TÊM INFRAESTRUTURA 
SUSTENTÁVEL
Blocos de material reciclado vindos dos Países Baixos 
são alternativa mais barata  e eficiente
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O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio do De-
partamento Estadual de Estradas 
de Rodagem RN (DER/RN), optou 
por uma alternativa mais práti-
ca e ecológica para as obras de 
sustentação do muro da Praia de 
Areia Preta em Natal. Isto porque 
a construção tem sido realizada 
com um novo modelo de infra-
estrutura, um processo produti-
vo totalmente automatizado de 
fabricação e montagem. Trata-se 
de um formato de construção civil 
trazido da Holanda pela empresa 

internacional Betonblock, criado-
ra da tecnologia.

Na Holanda, 80% dos resíduos 
sólidos são reciclados, 16%, inci-
nerados, e somente 4% são desti-
nados a aterros sanitários. Desde 
1970, o governo holandês e em-
presários investem em soluções 
ambientais eficientes para um país 
que tem condições geográficas 
impróprias para o desperdício do 
lixo. “Lá, se usa toda a reciclagem 
de sólido, plástico, vidro, que são 
entulhos da construção civil, na 
produção de blocos”, conta Mar-

celo Augusto, engenheiro civil re-
presentante da empresa no Brasil. 
Os blocos pré-moldados de mate-
rial reciclado são usados principal-
mente no mar e em encostas, para 
a proteção dos ambientes.

A Betonblock cria modelos de 
construção com blocos de variadas 
formas e tamanhos, que garantem 
inúmeras possibilidades. Uma fu-
são da multinacional com a Duarte 
Recicladora, do RN, formou a Mo-
duloblock, única empresa brasileira 
que produz blocos feitos a partir de 
resíduos da construção civil, o lixo 
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sólido. Marcelo explica que, além 
de ser uma solução ecológica, as 
peças também são uma opção mais 
barata, cerca de 50% abaixo do va-
lor do concreto tradicional. Ele con-
ta ainda, que o uso dos blocos no 
litoral brasileiro é viável, pois exis-
tem 8 milhões de metros de encos-
ta de mar que não têm a tecnologia. 
“Não podemos usar duas coisas em 
construção marítima: aço, devido à 
oxidação, e argamassa de rejunte, 
que se degrada com a água”, explica 
Marcelo. Os blocos não necessitam 
de rejunte ou estruturas de ferro, 

eles são montados um ao outro de 
acordo com o formato pretendido, 
a partir do encaixe de cada tipo.

Em Natal, a inovação já foi 
usada para a construção dos 
viadutos de Emaús Neópolis, no 
muro da Penitenciária de Alca-
çuz, e agora está sendo implan-
tado no arrimo de Areia Preta. 
O modelo de bloco utilizado no 
muro da praia é o Betonblock 
80.80.160 (dimensões), que pesa 
2.500 kg, ou seja, uma vez esta-
cionado, não muda de lugar, a 
não ser por intervenção de ma-

quinário especial, desenvolvido 
pela holandesa. A facilidade de 
montagem das peças prontas ga-
rante a agilidade da obra, que fi-
cará pronta em 200 dias. “Todos 
os trabalhadores envolvidos têm 
treinamento especial para manu-
sear este tipo de peça”, garan-
te Marcelo. O empreendimento 
tem autorização do IDEMA, do 
Departamento Ambiental da Pre-
feitura, do Patrimônio da União 
e também possui ART no CREA, 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do RN.

Obra de contenção do mar em Areia Preta, Natal (RN), é feita com modernos blocos de material reciclado
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Engenharia Química

PETRÓLEO DO RN 
SERÁ REVITALIZADO
O REATE é a grande promessa para produção de petróleo e gás em áreas terrestres

O Ministério de Minas e Energia lança programa para revitalizar atividades de exploração do petróleo 
em áreas terrestres
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O governo brasileiro lançou 
para este ano a meta de triplicar 
a produção de petróleo e gás na-
tural no País até 2030. O objetivo 
é chegar a cerca de 500 mil barris 
por dia. Atualmente são produzi-
dos no Brasil cerca de 143 mil bar-
ris de óleo e 26 milhões de metros 
cúbicos para o gás, em oito esta-
dos. A revitalização das atividades 
de exploração pode ser um passo 
para a retomada de investimentos 
no setor. Nesta situação, foi criado 
pelo Ministério de Minas e Energia 
o Programa para Revitalização da 
Atividade de Exploração e Produ-
ção de Petróleo e Gás Natural em 
Áreas Terrestres (REATE).

A missão do REATE é estimular 
o desenvolvimento regional e a 
competitividade nacional, criando 
um mercado forte, com rendimen-
to crescente, pluralidade de ope-
radores e fornecedores de bens e 
serviços. Também é uma meta do 
programa aprimorar o ambiente 
de produção competitiva de gás 
natural, dando suporte ao desen-
volvimento industrial regional, 
principalmente nas regiões, Cen-
tro-Oeste, Norte e Nordeste.

Lançado em um evento em Sal-
vador (BA), no mês de janeiro, o 
programa aponta novos horizon-
tes para a atividade que, através 
de empresas de pequeno e médio 
porte, pode alavancar a exploração 
de poços e promover o desenvol-
vimento econômico de regiões, 
como por exemplo o interior da 
Bahia, onde há bacias maduras atu-
almente não exploradas. A escolha 
do Estado se deu pelo fato dele 
ser o berço da história do petróleo 
no Brasil e por haver mais pessoas 
à frente da atividade. “Após isso, 
as discussões seguiram para o Rio 
Grande do Norte, o segundo maior 
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produtor de petróleo e gás em área 
terrestre”, explica Jean-Paul Pra-
tes, diretor-presidente do CERNE 
e Membro do Conselho Fiscal do 
Sindicato das Empresas do Setor de 
Petróleo Gás e Combustíveis do RN 
(SIPETRO/RN).

O programa favorece os estados 
que perderem produção e explo-
ração com a maturação dos poços, 
como é o caso do Rio Grande do 
Norte. O direcionamento dos in-
vestimentos, em um momento de 
poucos recursos, aponta para onde 
se pode obter mais retorno. “Por 
exemplo, enquanto nós temos em 
torno de 4 mil poços produzindo 
cerca de 58 mil barris de petróleo/
dia, existem regiões do pré-sal onde 
apenas um poço pode produzir até 
45 mil barris/dia. Ou seja, um poço 
do pré-sal produz o equivalente à 
soma de todos os poços em terra no 
Rio Grande do Norte”, explica Jean-

-Paul. Ele conta ainda que o Estado 
não é antieconômico e que o fato 
não exime a Petrobras de manter os 
investimentos e que alguns desses 
poços foram parados por questões 
técnicas e por alto custo de ma-
nutenção. “Passar a produção dos 
campos maduros para as empresas 
privadas, através da venda de ati-
vos, pode dar um novo incremento 
à economia potiguar”, revela.

No RN é possível reverter o qua-
dro através da exploração de novos 
meios de produção. A implantação 
do REATE tem sido positiva, mas é 
um processo lento e que envolve 
diversas áreas. “É um planejamen-
to que está sendo trabalhado com 
vistas a médio e longo prazo”, con-
ta Prates. Para ele, o principal pon-
to positivo é que a revitalização do 
setor pode ser um importante ve-
tor do desenvolvimento regional, 
tanto em áreas maduras como em 

áreas de novas fronteiras. “Chegar 
ao que nós produzimos entre os 
anos 1996 e 1998, por exemplo, 
em que o Estado fornecia cerca 
de 120 mil barris de petróleo/dia, 
é uma probabilidade pequena. Os 
campos de petróleo daqui já não 
produzem mais como antigamen-
te, é um processo natural, a gente 
percebe que isso ocorre em todas 
as Bacias do mundo”, explica. 

A produção petrolífera é de 
extrema importância, sendo a 
terceira maior fonte de recursos, 
tem grande potencial gerador de 
empregos e move uma cadeia pro-
dutiva. Quando investimentos são 
feitos e os poções entram em pro-
cesso de perfuração e produção, 
há movimento no comércio, hote-
laria, transporte e diversos outros 
setores, promovendo a alteração 
de recursos econômicos para a po-
pulação local.

A exploração de petróleo é um importante vetor do desenvolvimento para o Rio Grande do Norte
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Chapéu
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Agronomia

AGRICULTURA 
CONSCIENTE

Reutilização da água garante 
economia e evita o desperdício
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A previsão da Organização das 
Nações Unidas (ONU) é que, até 
2030, a demanda por água no 
mundo cresça em 50%. Ao mesmo 
tempo, mais de 80% do esgoto pro-
duzido pelas pessoas volta à natu-
reza sem ser tratado. O reuso da 
água, ou seja, o reaproveitamento 
do líquido anteriormente usado 
para finalidades no comércio, na 
indústria ou nas residências, por 
meio de um tratamento específico 
e eficaz, é uma forma de economia 
e de garantir a sustentabilidade, 
pois diminui o impacto ambiental 
do desperdício. 

As vantagens dessa prática vão 
desde a proteção dos mananciais, 
diminuição da demanda por água, 
menos poluição do ambiente com 
produtos químicos, além da redu-

ção do volume de esgoto descar-
tado. A tecnologia usada para este 
processo depende da qualidade 
do efluente a ser tratado e de sua 
finalidade. Quando se precisa de 
uma água de menor qualidade e o 
efluente é de baixa carga, o proces-
so pode envolver apenas filtragem 
e cloração. Em situações mais sofis-
ticadas, há vários modelos e tecno-
logias eficazes, principalmente no 
ambiente agrícola.

O reuso não potável para este 
fim tem como objetivo a irrigação 
de plantas alimentícias tais como 
árvores frutíferas, cereais e plan-
tas não alimentícias, como pas-
tagens e forrações, além de ser 
aplicável também para hidratação 
de animais. A irrigação, de acordo 
com dados da Agência Nacional de 

Águas (ANA) responde por quase 
70% dos usos, desta forma, o pro-
cesso de reutilização é essencial 
para preservar recursos hídricos. 
Além disso, alguns dos elementos 
residuais que permanecem após o 
tratamento podem ser benefícios 
para as lavouras, como o nitrogê-
nio, o potássio e o fósforo.  

Uma das águas utilizadas que 
vem ganhando espaço na agricultu-
ra são as do tipo servida. Elas são 
provenientes em sua totalidade 
de esgoto doméstico ou comer-
cial, derivadas dos vasos sanitários, 
chuveiros, lavatórios, banheiras, 
tanques, máquinas de lavar roupa, 
pias de cozinha e lavagem de auto-
móveis. Podem ser tratadas para o 
reuso restrito ou lançadas no meio 
ambiente de três maneiras.

Este é o sistema de reuso de água da fazenda Extrema, em Pureza (RN). A técnica leva nutrientes ao solo cultivado
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TRATAMENTOS
O tratamento simples é quando 

o esgoto é recolhido e centraliza-
do em uma fossa séptica de alto 
desempenho no qual se processa 
a decomposição anaeróbica, que 
depois passa por um reator ae-
róbico e uma filtragem de areia, 
sendo finalmente armazenado e 
bombeado para um sistema de ir-
rigação. Outro tipo é o reator aeró-
bio, um tanque no qual se opera a 
decomposição aeróbia da matéria 
orgânica por parte das bactérias. 
No reator existem três câmaras: a 
primeira recebe a água a ser tra-
tada e a injeção de ar por meio de 
um soprador; a segunda contém 
o meio suporte para a fixação das 
colônias de bactéria; e a terceira 
separa e armazena o lodo gerado 
no processo.

No tratamento completo, o es-
goto é recolhido e centralizado em 
uma fossa séptica de alto desem-
penho e segue para o reator aeró-

bio. Após o trabalho bacteriano, 
segue para a esterilização, decan-
tação e filtragem de areia e car-
vão ativado (não obrigatoriamente 
nessa ordem). Após o tratamento, 
a água pode ser utilizada em irri-
gação superficial por aspersão ou 
gotejamento excluindo as hortas e 
frutíferas rasteiras. Nesse proces-
so, é fundamental o controle da 
qualidade da água para se evitar a 
proliferação de patogênicos.

No Rio Grande do Norte, muitos 
agricultores usam estes processos 
para produção de frutas, horta-
liças, vegetais e cana de açúcar. 
Anderson José Faheina é agricultor 
e produz cana-de-açúcar, feijão e 
fruticultura de banana e de limão, 
sendo esta última em fase de im-
plantação, na Fazenda Extrema. A 
cana-de-açúcar é comercializada 
para usinas como matéria-prima e 
também são fabricados cachaça e 
feijão verde em sua fazenda. Des-

tes produtos, uma parte da cana-
-de-açúcar passa por fertirrigação 
com água servida.

Esta é uma técnica que utiliza 
a água de irrigação para levar nu-
trientes ao solo cultivado. O pro-
cesso é feito através de sistema de 
irrigação, que traz a água servida, 
proveniente de uso humano. O 
agricultor realiza fiscalização em to-
das as safras, através de análise que 
avalia o quantitativo de nutrientes 
no esgoto e na vinhaça (subproduto 
da fabricação do álcool).

Anderson classifica como o 
maior benefício da prática de tra-
tamento a possibilidade de adicio-
nar, ao mesmo tempo que água, 
também os nutrientes nas plantas, 
isto é, trata-se da irrigação com lí-
quido nutritivo. “A cana reage po-
sitivamente em produtividade e 
reduzimos os custos com aquisição 
de insumos”, afirma.

O custo desse tipo de tratamen-

Após o tratamento, a água pode ser utilizada na irrigação, mas o controle da qualidade é fundamental
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O Sistema Ambiental da 
Agroindustrial Fazenda Extre-
ma, localizada no município de 
Pureza/RN, preocupa-se com as 
práticas sustentáveis, atentan-
do à responsabilidade social.

REUSO DE VINHAÇA 
E ESGOTO TRATADO
O Sistema Ambiental da Fazenda 
Extrema também compreende 
atividades de reuso, utilizando 
para isso a Vinhaça (subproduto 
da Fabricação de Cachaça) e 
Esgoto Tratado. O primeiro, rico 
no elemento químico potássio, é 
complementar ao segundo que, 
por sua vez, é rico nos elemen-
tos nitrogênio e fósforo. Dessa 
forma, portanto, dá-se a fórmula 
N-P-K, amplamente utilizada na 
fonte nutricional dos vegetais. 
A partir daí, usa-se esse ferti-
lizante líquido na hidroponia 
forrageira e em gotejamento do 
milho que produzirá sementes 
para hidroponia.

CORTE DE CANA 
SEM QUEIMA
Todo o canavial da Fazenda 
Extrema, incluindo as áreas de 
produção para Usinas Sucroal-
cooleiras, são de corte isento 
de queima prévia para despa-

Outras atitudes sustentáveis

to varia de acordo com o tamanho 
da plantação que irá abastecer. No 
caso da Fazenda Extrema, foram 
investidos no sistema R$ 10 mil 
por hectare. “Importante destacar 
que é um investimento de retorno 

a longo prazo mas bastante inte-
ressante, visto que solucionamos 
um problema ambiental que é es-
goto e vinhaça”, explica Anderson. 
Reaproveitar a água é importante 
também no âmbito econômico, 

pois ao optar pelo reuso, a depen-
dência de captação da água limpa 
é diminuída e assim o negócio fica 
mais estável, menos vulnerável, e 
diminui as perdas por falta de água 
para irrigação.

lha. Isto garante a manutenção 
de cobertura morta (palhada) 
sobre o solo, fazendo com que 
aumente a eficiência no uso 
da água para irrigação (menor 
evaporação) e também diminua 
drasticamente o controle de 
ervas infestantes no canavial.

USO DE SISTEMA DE ALTA 
EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO 
DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
O uso do Sistema Linear de apli-
cação de água para irrigação, com 
emissores de baixa deriva, atua 
muito próximo ao alvo: a planta. 
Assim, a eficiência no Recurso 
água é de 90%, comparado aos 
72% de eficiência para sistemas 
convencionais de aspersão de 
água para irrigação. A economia 

em água gera também direta-
mente uma grande economia em 
energia elétrica, pois necessita de 
um menor tempo de funciona-
mento do sistema para aplicação 
da mesma lâmina de água efetiva.

HORTA COMUNITÁRIA
Por meio de uma parceria com a 
família dos funcionários, a Fazen-
da Extrema promove também em 
sua área a produção de verduras 
orgânicas. A empresa disponibi-
liza os canteiros e a água, assim, 
as famílias oferecem a mão-de-
-obra e sementes para plantio. 
A produção em sua totalidade 
é destinada a eles próprios e o 
excedente segue para venda na 
feira semanal do município, como 
renda familiar complementar. 

Muitas fazendas no RN já fazem reuso de água na agricultura
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Projetos Especiais

INCLUSÃO DE IDOSOS
É FOCO DE PROJETO DA UFRN
Eles aprendem a usar tecnologias e se inserem nas mídias 
sociais e no mundo virtual de um modo geral  

Dona Sueli Marques é uma das alunas que mais se divertem durante o curso
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Inclusão. Esta é a palavra que 
norteia o Projeto de Extensão da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, coordenado pela profes-
sora Isabel Dillman Nunes. “Inclu-
são Digital para Idosos” foi criado 
durante as aulas da disciplina TI e 
Sociedade, do curso de Bacharela-
do em Tecnologia da Informação 
(BTI), com o objetivo de humanizar 
o uso das tecnologias e aproveitar 
seus benefícios na sociedade.

As alunas Luciana de Almeida 
e Rayane Lunara propuseram pro-
mover uma vida mais participativa 
no meio digital para o público da 
terceira idade. “A ideia do projeto 
é trazer o idoso para a tecnologia, 
é dar autonomia a eles, pois se 
sentem muitas vezes isolados,”, 
explica a professora Isabel. A in-
clusão social e econômica é ainda 
maior, já que alguns idosos preci-

sam adaptar-se às novas tecnolo-
gias, seja para o trabalho ou para 
comunicação. Daí a importância 
do projeto. 

Em dois anos, a atividade be-
neficiou gratuitamente 170 idosos 
que aprenderam durante as aulas a 
manusear aparelhos tecnológicos, 
desde computadores, até smar-
tphones e seus aplicativos. Durante 
o curso, que atualmente dura 10 
semanas, os participantes assistem 
a quatro aulas sobre noção de com-
putação e outras seis com foco no 
uso do celular.

O curso inicia com aulas no 
computador, com tarefas básicas 
de ligar e desligar a máquina, fa-
zer pesquisa no Google, salvar e 
transferir arquivos, principalmen-
te fotos. Para o celular, os idosos 
assistem aulas sobre aplicativos, 
que são as ferramentas mais utili-

zadas por eles.
Os monitores do projeto, alunos 

de graduação, desenvolvem e dis-
tribuem apostilas sobre os diver-
sos temas, com atenção especial 
à didática para fácil compreensão. 
Os textos são simples e as imagens 
autoexplicativas, facilitando o pro-
cesso de aprendizagem. Os capítu-
los são executados pelo setor de 
produção multimídia do Instituto 
Metrópole Digital, onde a equipe 
de transição didática auxilia no 
processo de aprendizado.  

O conteúdo das apostilas varia 
de acordo com a aula ministrada, 
mas são pensados especialmente 
para o público e suas necessidades. 
Os alunos aprendem, por exemplo, 
a utilizar os aplicativos da Uber, 
Bancos Online, Bíblia Sagrada e po-
dem sugerir outros que sintam ne-
cessidade de usar no cotidiano.

É unânime o sentimento de gratidão e acolhimento entre os idosos que participam do projeto
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O CUIDADO NO 
TRATAMENTO

A máxima do projeto de inclu-
são digital está, no entanto, dis-
tante do mundo da tecnologia. A 
atenção especial com os alunos 
maduros é a principal preocupa-
ção dos realizadores que prezam 
sempre pelo cuidado no trato. 
Pensando nisso, durante as aulas 
existe, além de um professor, um 
monitor para cada dois idosos, 
com o intuito de auxiliar inclusive 
em suas dificuldades motoras no 
momento de dar um “clique” ou 
digitar no teclado.

Para evitar que os alunos fi-
quem dispersos, há um atendi-
mento quase individual, orientan-
do o idoso a fazer as atividades, 
mas nunca as fazendo por eles. O 
principal objetivo desta medida é 
permitir que todos acompanhem o 
conteúdo e possam desenvolver as 
habilidades pretendidas.

O estudante da graduação em 
TI, Gabriel Igor, é um dos monito-
res do projeto e auxilia os alunos. 
Para ele, trabalhar com idosos é 
uma experiência completamente 
nova. “De fora, a gente tem uma 
visão das coisas, mas quando en-
tra é completamente diferente, 
tem que ser muito paciente”, afir-
ma Gabriel. Ele, que chegou há 
pouco tempo para integrar o time 
de monitores, está muito apegado 
aos alunos. “Todos são bem dife-
rentes, mas são ótimos, a gente 

ENCONTRE O PROJETO 
Facebook: Inclusão 
Digital para Idosos - IMD 
Site: inclusaodigital.imd.ufrn.br 
Telefone: (84) 3342-2216 

aprende muito com eles também”, 
confessa ele.

As turmas têm linguagem, di-
nâmica e atividades pensadas es-
pecialmente para este público, e 
os monitores recebem orientações 
para manter sempre o cuidado no 
tratamento interpessoal com os 
idosos. A calma, o respeito ao ritmo 
de cada um e o carinho são as prin-
cipais características do tratamento 
que os alunos recebem durante o 
curso. “Esse acolhimento na forma 
de tratar e de ver que o curso foi re-
almente pensado para eles e não é 
algo padronizado, é o que mantém o 
interesse deles”, afirma Silvia Maia, 
coordenadora do curso de Ciência 
da Computação e atualmente pro-
fessora colaboradora do projeto.

“O projeto vai muito além da inclu-
são digital, para gente é importante 
porque desenvolvemos o nosso lado 
humanizado e para eles a gente ob-
serva muito esse desenvolvimento, 
até de se sentirem acolhidos, parte 
integrante do social”, conclui Silvia.

Entre os idosos do projeto, o 
sentimento de gratidão e acolhi-
mento é unânime, bem como para 
os organizadores, como afirma Isa-
bel. “Eles formam um grupo que 
gosta de estar aqui e isso é muito 

bom. A inclusão é abrangente em 
todos os sentidos”, relata.

Dona Sueli Silva Marques, 77 
anos, está tratando a depressão há 
um ano e só têm elogios ao projeto. 
“Eu estou aprendendo. Para nós não 
é fácil conviver com a tecnologia, 
meu neto de seis anos sabe mais do 
que eu, mas aqui estou aprendendo 
muito”, disse. Só lamenta o tempo 
das atividades: “O curso deveria du-
rar mais tempo”, argumenta. 

 O encerramento das turmas do 
segundo semestre de 2017 acon-
tecerá em uma gincana no Parque 
das Dunas, em Natal, onde os alu-
nos deverão realizar tarefas em que 
utilizem as tecnologias e coloquem 
em prática tudo o que aprenderam 
em sala de aula. Só após isso, po-
derão receber o diploma de conclu-
são do curso em tecnologia.

Interessados em participar do 
curso devem estar atentos às mí-
dias sociais do projeto, que abrirá 
novas turmas em 2018. As inscri-
ções são para pessoas acima de 
60 anos e acontecem de forma 
presencial, online, por telefone e 
pelo Facebook. O curso é gratuito 
e qualquer idoso pode participar, 
basta ter interesse em se inserir no 
novo mundo das tecnologias.

É unânime o sentimento de gratidão e acolhimento entre os idosos 
que participam do projeto
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NATAL CIDADE
INTELIGENTE E HUMANA
Projeto quer promover soluções tecnológicas 
que possam facilitar a vida de moradores 

O mundo enfrenta uma série de 
problemas nos mais diversos seto-
res de atuação do homem na socie-
dade. Seja em países desenvolvidos 
ou emergentes as atribulações na 
saúde, educação, política ou segu-
rança podem ser solucionadas pela 
coletividade, com planejamento e 
ação do poder público conjunta-

mente com a população.
As cidades passam por grandes 

modificações em governo, recursos 
escassos e crescimento populacio-
nal, capazes de alterar a funcionali-
dade das infraestruturas, relaciona-
mentos sociais e desenvolvimento. 
A falta de engajamento populacio-
nal nos processos também é um 

fator que altera negativamente a 
qualidade de vida coletiva. Sendo 
o contrário, uma assertiva: quanto 
maior o engajamento civil, maior a 
contribuição nas ações de mudança 
nas cidades.

Com a evolução da tecnologia é 
possível desenvolver mecanismos 
que promovam um novo paradig-
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ma em Tecnologia da Informação 
e Comunicação, capaz de transfor-
mar sistemas, operações e entre-
gas de serviços em uma abordagem 
integrada e inteligente. É nesse ce-
nário que o SmartMetropolis foi 
desenvolvido pelo Instituto Metró-
pole Digital (IMD) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em Natal. O projeto obje-
tiva promover o desenvolvimento 
de cidades inteligentes e humanas, 
com o apoio de professores e pes-
quisadores das áreas de Ciência da 
Computação, Engenharias e Ciên-
cias Sociais, são 45 pessoas, entre 
alunos da graduação ao doutorado 

e docentes coordenadores. 
“Os atores principais são a Pre-

feitura de Natal e o IMD na sua 
vertente tecnológica”, explica o 
Prof. Álvaro de Oliveira, membro 
fundador da Rede Europeia de Li-
ving Labs. O Programa Natal Cida-
de Inteligente e Humana tem como 
grande impacto inovador o fato de 
resultar de uma parceria muito efi-
ciente entre as duas Instituições. 
Álvaro explica que um dos requisi-
tos para que uma cidade pertença 
a esse modelo é que ela mostre 
que a Prefeitura está trabalhando 
em conjunto com a Universidade.

No funcionamento do progra-

ma, as demandas chegam na Uni-
versidade vindas da Prefeitura, 
servindo como ponto de partida 
para criar uma solução de natureza 
tecnológica. Natal tem um sistema 
de participação do cidadão muito 
forte, no chamado orçamento par-
ticipativo, que é um dos primeiros 
instrumentos de inovação da de-
mocracia, de acordo com Álvaro. 
“O foco é envolver o cidadão na 
utilização de recursos, cuja priori-
dade é definida por ele”, explica. 
É a partir desse conhecimento do 
que a cidade precisa, das orienta-
ções que a população define e das 
prioridades que estabelece, que a 

Em setembro, centenas de profissionais da área de urbanismo se reuniram na Índia
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VISIT NATAL
Um guia turístico da cidade do Natal na 
palma das mãos, disponível para tablets e 
celulares promete revolucionar o turis-
mo na cidade. Lançado oficialmente em 
agosto deste ano, o aplicativo Visit Natal 
permite que o turista organize sua estadia 
de forma eficiente. É uma ferramenta que 
auxilia o visitante a ter a melhor experi-
ência de viagem. O aplicativo faz parte 
da vertente do turismo inteligente, reúne 
informações diversas como restaurantes, 
pontos de atração e geolocalização.  O app 
funciona também no modo offline, em 
inglês e português e já está disponível para 
as plataformas do sistema Android e em 
breve, será disponibilizado para IOS. 

FALA NATAL
O projeto será o aplicativo gratuito oficial 
da Prefeitura de Natal, em parceria com 
a Ouvidoria Geral do Município e as Se-
cretarias Municipais. Ele permite que, por 
exemplo, o cidadão veja um buraco na 
rua e faça uma foto, carregue no aplica-
tivo e, de imediato essa foto vai para o 
departamento responsável com a indica-
ção do local. A resposta da Prefeitura virá 
em até 24 horas para também garantir a 
confiança no serviço.

Conheça algumas 
aplicações do projeto:

ROTA-VIATURA
Parceria com o Estado, a atividade busca melhorias na área de segu-
rança. A equipe técnica do IMD dialoga diretamente com as forças de 
Segurança (Militar e Civil) para definir quais são as suas necessidades 
e como podem intervir e melhorar o serviço através da tecnologia. É 
um projeto de aplicação móvel para a plataforma Android. O objetivo 
é atender melhor às necessidades do policial em serviço, agilizar a 
realização de suas tarefas e consequentemente, melhorar o atendi-
mento policial na cidade. O app foi desenvolvido exclusivamente para 
os tablets que serão usados nas viaturas.

Prefeitura apresenta as deman-
das e dinamiza o ecossistema 
de inovação urbano.

Os projetos, ao invés de se-
rem pesquisas de laboratório 
acadêmico, transformam-se em 
soluções.  Esta é a metodologia 
Living Lab, uma experimentação 
em que as pessoas estão en-
volvidas. “Assim, utilizamos as 
próprias pessoas para que elas 
digam o que querem e depois, 
nas várias fases de desenvolvi-
mento, elas estão presentes de 
alguma maneira. É um indicati-
vo de que no fim obteremos um 
produto que elas querem”, afir-
ma Álvaro.

A Prefeitura de Natal e o IMD 
adotam uma plataforma tecno-
lógica aberta de integração cha-
mada FIWARE (Future Internet 
WARE), desenvolvida na Euro-
pa e financiada pela Comissão 
Europeia com um investimento 
de cerca de R$ 3 bilhões. “Ela é 
uma plataforma integradora do 
sistema de informação do Big 
Data da cidade”, explica. Com 
isso é possível cruzar dados, por 
exemplo na área de segurança, 
conta Álvaro. Natal foi a primei-
ra cidade brasileira a adotar a 
plataforma FIWARE. 

A importância do projeto 
para Natal é, segundo Álvaro, 
permitir a criação de novos ser-
viços, melhores e mais baratos. 
Outro ponto positivo é incre-
mentar radicalmente a gestão 
da própria Prefeitura Munici-
pal e suas várias Secretarias. 
A terceira vantagem é inovar a 
democracia, reforçar a partici-
pação cidadã. “Isso é algo que 
está acontecendo em Natal, o 
impacto do cidadão ter orgulho 
do local onde vive”, afirma.   
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Engenharia Elétrica

BANDEIRA TARIFÁRIA VERMELHA:
É HORA DE ECONOMIZAR ENERGIA 
Com o valor da energia mais alto, a eficiência 
energética pode ser saída para redução dos custos  

A ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) divulgou recente-
mente que o Brasil está em período 
de Bandeira Tarifária Vermelha no 
patamar 2 com reajuste. Isto quer 
dizer que o custo para o consumi-
dor será de R$ 5,00 a cada 100 kWh 
(quilowatts-hora), cerca de 43% de 
aumento, após reavaliação da co-
brança máxima.

É a primeira vez que este tipo 
de bandeira é ativado. Resultado 
da situação dos reservatórios de 
usinas hidrelétricas, que estão 
em um nível abaixo do esperado, 
devido à falta de chuvas. Em um 
país onde 61% da matriz elétrica 
vem de fonte hídrica, as usinas 
dispendiosas necessitam de um 
custo alto para se manterem ati-

vas e preservar a elevada deman-
da do consumo.

Ainda que não haja perigo de 
desabastecimento de energia, é 
hora de os brasileiros repensarem 
alguns hábitos com relação ao seu 
uso. Nesta situação, eles devem 
intensificar o consumo eficiente e 
combater o desperdício de ener-
gia elétrica através de ações que 
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garantam a eficiência energética 
e ao mesmo tempo contribua com 
o meio ambiente. “Eficiência ener-
gética é utilizar a energia de forma 
racional, consumindo somente o 
que é necessário para atender a 
necessidade, sem desperdício”, ex-
plica Augusto Fialho, coordenador 
da Câmara Especializada da Enge-
nharia Elétrica do Crea-RN e pro-
fessor do IFRN.

O foco é evitar o desperdício. 
Com isso, o benefício imediato para 
o consumidor é, principalmente, 
a economia financeira. Com o uso 
mais eficiente, a necessidade de 
criação de novas fontes de geração 
de energia, como as usinas, é redu-
zida, prevenindo grandes impactos 
ambientais consequentes da inter-

venção humana.
O ar-condicionado, a geladeira, 

a máquina de lavar roupa e o fer-
ro de passar são alguns dos equi-
pamentos que apresentam maior 
nível de consumo de energia nas 
residências. O primeiro é conside-
rado o aparelho que mais consome, 
respondendo por 40% do total.

O hábito é um fator determinan-
te quando se fala em uso eficiente 
de energia. A forma que o aparelho 
elétrico é utilizado deve ser con-
trolada e realizada apenas quan-
do necessário. Este conhecimento 
pode ser adquirido por estudo e 
pela prática, para isso, são realiza-
das campanhas que promovem a 
discussão sobre eficiência energéti-
ca. Outra variável é o equipamen-

to e sua qualidade, principalmente 
os de alta eficiência, que podem 
ser identificados de acordo com o 
consumo e sua categoria através do 
Selo do Procel. 

“Se há incentivo à população 
e ela está realmente conscien-
te para melhorar seus hábitos de 
consumo, o impacto principal é 
que a energia que seria desperdi-
çada não precisará mais ser gera-
da, logo, não há necessidade de 
novos investimentos em geração 
de energia”, analisa Fialho. A efici-
ência energética é a solução para o 
uso racional. Estratégias também 
devem ser planejadas na constru-
ção civil com projetos que aprovei-
tam melhor a iluminação e a venti-
lação naturais do ambiente.

Uma forma simples de conhe-
cer a eficiência energética de seus 
equipamentos é estar atento ao 
Selo Procel de Economia de Ener-
gia. Desenvolvido e concedido pelo 
Programa Nacional de Economia de 
Energia Elétrica (Procel), tem o ob-
jetivo de promover o uso conscien-
te e combater o desperdício. O con-
sumidor pode, no ato da compra, 
conhecer os produtos que apresen-
tam os melhores níveis de eficiên-
cia de energia para cada categoria.

Para os eletrodomésticos, é 
apresentada uma etiqueta que 
classifica o consumo daquele apa-
relho e seu grau de eficiência, po-
dendo variar de A (mais eficiente) 
a G (menos eficiente). Nele é pos-
sível encontrar informações como 
o tipo de equipamento, nome e 
marca do fabricante, o modelo, o 
nível de eficiência e o consumo de 
energia em kWh/mês.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SELO
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ENERGIA SOLAR
GANHA FORÇA NO RN
Redução de custos na conta de luz tem sido o principal atrativo
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O Brasil é líder em produção de 
energias limpas e renováveis, e se 
destaca principalmente na produ-
ção de energia eólica. No Nordes-
te, a produção é alavancada pelos 
fortes ventos, como é o caso do Rio 
Grande do Norte, beneficiado por 
condições climáticas que oferecem 
regularidade na movimentação do 
ar atmosférico. O Estado possui 
grande potencial energético e ocu-
pa o sexto lugar no ranking nacio-
nal de projetos contratados de usi-
nas de grande porte.

A produção de outro tipo de 

energia sustentável tem ganha-
do destaque no interior do RN: a 
energia solar. Empresas como o su-
permercado Irmãos Cantalice, que 
fica na cidade de Equador (RN), da 
Rede Seridó, têm investido na fonte 
energética como forma de reduzir 
gastos. o empreendimento, funda-
do há 27 anos pelos irmãos Canta-
lice é gerenciado atualmente pelo 
casal Humberto e Luciana Canta-
lice. Eles garantem que teve uma 
considerável redução no custo de 
energia após o uso das placas so-
lares. “Nosso gasto com este item 

representa 17% do orçamento, nú-
mero muito elevado para o nosso 
porte. Assim, visitamos algumas 
empresas que estavam fazendo 
uso das placas solares e decidimos 
investir, já estamos percebendo a 
economia ”, explica Humberto. 

A expectativa dele é reduzir o 
valor da conta de luz dos R$ 8 mil 
mensais para R$ 65,00, que é a taxa 
mínima. “Foi uma ideia tão boa que 
resolvi montar uma empresa de 
energia solar. Convidei dois enge-
nheiros, um eletricista e um mecâ-
nico”, revela Humberto. 

A instalação de placas fotovoltáicas em comércios tem sido cada vez mais comum no interior do RN
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A energia solar é gerada através 
do contato da luz com as placas fo-
tovoltaicas instaladas no teto do 
supermercado. Por meio de uma 
estrutura, ela é levada até um in-
versor, que a transporta para a rede 
elétrica. Quando a luz incide sobre 
uma célula fotovoltaica, os elétrons 
do material geram movimento e 
produzem a eletricidade. Quanto 
maior a incidência de luz solar, mais 
energia é possível produzir. “É reco-
mendável que a placa seja instalada 
voltada para o Norte, onde tem o 
maior rendimento de energia, de 8% 
a 10% melhor”, explica Humberto.  

O resultado desse processo 
abastece todos os aparelhos ele-

trônicos, lâmpadas e equipamentos 
que estejam ligados no momento. A 
energia excedente gerada é envia-
da para a rede distribuidora, a Co-
sern, e se transforma em créditos 
que são abatidos na conta de luz. 
A geração se dá unicamente com a 
incidência do sol, sua produção du-
rante o dia é transferida para a con-
cessionária, que retorna no horário 
noturno, quando o medidor calcula 
o consumo e geração. No final do 
mês, faz-se a compensação. O in-
vestimento inicial do supermerca-
do foi de R$ 420 mil, que serão qui-
tados em aproximadamente quatro 
anos. “O dinheiro da sua conta de 
energia é imobilizado, no caso da 

compra do equipamento, ele se 
torna seu. Numa conta rápida, de 
imediato aquele dinheiro que você 
está deixando de pagar na conta de 
energia pode ser usado para qual-
quer outra coisa”, conta Humberto. 

Para a instalação das placas, a es-
trutura do supermercado não sofreu 
alterações. São 344 placas que ocu-
pam uma área de 680 m² e oferecem 
benefícios que vão além da economia 
financeira. “Não podemos esquecer 
do meio ambiente, ele agradece por-
que é uma energia limpa e cada um 
de nós tem que zelar para as futuras 
gerações. É um investimento inicial 
mas durante 25 anos vou realizar ape-
nas a manutenção”, vislumbra. 

GERAÇÃO DE ENERGIA

O supermercado Irmãos Cantalice, em Equador (RN), acredita que reduzirá a conta de luz de R$ 8 mil 
mensal para a taxa mínima
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“Desde menino sempre gostei do mundo 
dos negócios. Aos sete anos vendi balinha 
em ponto de ônibus, no circo, na praça e 
em cinema. Aos 15, fui estudar na Escola 
Agrícola de Jundiaí e depois trabalhei no 
Banco Bradesco por quatro anos e meio. 
Montei uma pequena mercearia próximo 
à minha casa onde o meu pai tomava 
conta e eu ia lá nos finais de semana. Em 
1990, com o Plano Collor, surgiu a opor-
tunidade de comprar um supermercado 
na cidade de Equador (RN), pedi demissão 
do banco e comecei juntamente com meu 
irmão. Aí foi onde tudo começou. Atu-
almente, temos uma área de vendas de 
650m² e 15 funcionários”. 

Depoimento

O casal Humberto e Luciana  é responsável pelo sucesso do 
supermercado Irmãos Cantalice



36  Revista CREA-RN

Segurança do Trabalho

O Dia do Profissional de Seguran-
ça do Trabalho, Técnicos e Engenhei-
ros, é comemorado no Brasil em 27 
de novembro. A data homenageia 
as pessoas que desempenham papel 
importante na preservação da saúde 
e da integridade física dos colabora-

dores de uma empresa, com atribui-
ções técnicas e administrativas. 

Toda organização, pública ou pri-
vada, que possua empregados regi-
dos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, deve manter, obri-
gatoriamente, Serviços Especiali-

zados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho, com 
o objetivo de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalha-
dor. Para Rodolpho Oliveira, Téc-
nico em Segurança do Trabalho, a 
celebração lembra à sociedade os 

QUEM É O PROFISSIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO?
27 de novembro é a data comemorativa para homenagear 
este trabalhador e  chamar a atenção para o papel dele na sociedade
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benefícios das atividades do cargo. 
“Para nós, que temos como foco 
a minimização dos riscos, a data é 
importante para valorizar esse pro-
fissional responsável por evitar que 

os colaboradores sofram acidentes 
de trabalho”, afirma. Ele acredita 
que o seu papel fundamental é o 
de conscientizar todos que fazem 
parte das instituições. “A presença 

dos técnicos nas empresas tornou-
-se essencial para diminuir conside-
ravelmente as estatísticas de aci-
dentes e, assim, também reduzir os 
custos”, explica. 

A PROFISSÃO

Durante anos, a segurança do 
trabalho era vista como algo re-
lacionado exclusivamente ao uso 
de Equipamentos de Proteção In-
dividual – EPI (capacetes, botas, 
luvas, máscaras). Com a chegada 
das novas tecnologias, os ambien-
tes de trabalho passaram por uma 
modernização e, com ela, vieram 
riscos ocupacionais decorrentes de 
atividades laborais. Muitos destes 
riscos são pouco conhecidos, mas 
o tempo e a forma de exposição 
do trabalhador são determinantes 
para a causa de doenças ocupacio-
nais e acidentes de trabalho graves. 

Esses profissionais dão suporte 
nas decisões e condições que eli-
minem ou reduzam ao mínimo os 
riscos de ocorrência de acidentes, 
sempre cumprindo as legislações 
pertinentes que regulam o segmen-
to, com toda atenção e o máximo 
cuidado. Cabe também ao profis-
sional de Segurança do Trabalho a 
realização de campanhas internas, 

como as SIPATs - Semanas Internas 
de Prevenção Acidentes de Traba-
lho, que alertam para os compor-
tamentos preventivos, com ativida-
des direcionadas para conscientizar 
os funcionários sobre saúde e segu-
rança no local onde laboram.

A atividade do Técnico e do En-
genheiro de Segurança do Traba-
lho é respaldada pela Lei Federal 
7.410/85. Para se tornar Técnico de 
Segurança é preciso realizar curso 
específico, e para Engenheiro de 
Segurança, é necessária a especiali-
zação em Engenharia de Segurança 
do Trabalho em nível de pós-gra-
duação. “O exercício dependerá do 
registro no Ministério do Trabalho, 
já o Engenheiro de Segurança do 
Trabalho precisar estar registrado 
no Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia”, explica Abias Vale 
de Melo, coodenador da Câmara  
Especializada de Engenharia e Se-
gurança do Trabalho do CREA-RN.

“Infelizmente, algumas em-

presas ainda enxergam a Segu-
rança do Trabalho como custo”, 
lamenta. Além desses profissio-
nais auxiliarem no cumprimento 
das Normatizações do Ministério 
do Trabalho, o seu trabalho con-
tribui diretamente para a melho-
ria da qualidade de produção dos 
colaboradores e do clima organi-
zacional. Para Abias Vale, a prin-
cipal vantagem de ter a presença 
desse profissional em uma em-
presa é o trabalho em prol do ca-
pital humano, que apesar de ser 
uma tarefa delicada, importante 
e difícil, tem muito a contribuir 
para um resultado satisfatório de 
qualquer organização.

As empresas também podem 
adotar Políticas de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho, com o ob-
jetivo de incentivar o investimen-
to em saúde e segurança, estimu-
lando responsabilidades e ações. 
“Primeiramente é preciso apre-
sentar quais são as intenções e 

O Técnico em Segurança do Trabalho realiza curso específico da área com várias atividades práticas



princípios estratégicos que serão 
traçados com a implantação de 
uma política de prevenção”, expli-
ca Abias. A obrigação de implan-
tar políticas é prevista na legisla-
ção é aplicável a cada segmento 
empresarial, contudo, é necessá-
rio identificar os riscos da orga-
nização e as formas de controle, 

com acompanhamento direto dos 
trabalhadores e da gestão. 

Para Abias, a eficácia da po-
lítica adotada pela organização 
depende de ações e passos orga-
nizados em programas específi-
cos, devidamente identificados e 
avaliados. Os programas devem 
buscar o alcance de metas pré-

-definidas, que envolve, ações, 
eventos e procedimentos preven-
tivos. “A cooperação da socieda-
de, do empregador e do próprio 
trabalhador em prol de um desen-
volvimento eficaz das ações pre-
ventivas de segurança é primor-
dial para o crescimento do nosso 
país”, conclui Abias.

O QUE FAZ O PROFISSIONAL DE SEGURANÇA NO TRABALHO?

 Orienta e coordena o sistema de 
segurança do trabalho, investiga riscos 
e causas de acidentes, analisa esquemas 
de prevenção.

 Inspeciona locais, instalações e 
equipamentos da empresa e determina 
fatores de riscos de acidentes.

 Propõe normas e dispositivos 
de segurança, sugere eventuais 
modificações nos equipamentos e 
instalações, verifica sua observância 
para prevenir acidentes.

 Treina os funcionários da empresa 
sobre normas de segurança, 

 combate a incêndios e demais 
 medidas de prevenção de 
 acidentes.

A semana de prevenção alerta para comportamentos preventivos com atividades voltadas para a saúde
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DEMANDA POR GÁS NATURAL 
É CADA VEZ MAIS CRESCENTE NO RN
Cerca de 50 mil carros são abastecidos por este tipo de combustível hoje no Estado

Engenharia Mecânica
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O gás natural se popularizou 
bastante no Rio Grande do Norte 
nos últimos anos. Ele é um compos-
to químico formado pela mistura 
de hidrocarbonetos e gás metano, 
correspondentes por 70% de sua 
composição, a partir da decomposi-
ção de materiais orgânicos que são 
acumulados em rochas por milha-
res de anos. Usado como fonte de 
energia, o consumo médio diário de 
gás natural no Estado é de 309 mil 
m³. Atualmente, a Companhia Poti-
guar de Gás (Potigás), distribuidora 
exclusiva de gás natural canalizado 
no RN, atende 19.192 clientes espa-
lhados pelos municípios de Natal, 
Parnamirim, Mossoró, Macaíba, 
São Gonçalo do Amarante e Goia-

ninha. A empresa atua em quatro 
segmentos: residencial, comercial, 
industrial e veicular.

O GNV, como é conhecido o 
gás destinado ao uso em veícu-
los, representa hoje mais da me-
tade das vendas da Potigás, isto 
porque garante aos proprietários 
dos veículos economia nos gastos 
com combustível. Para usar o GNV 
é necessária uma adaptação dos 
motores com um kit de controle 
que torna o gás opcional, sem que 
tenha de abrir mão do combustível 
convencional. A empresa distribui 
o gás natural para os postos, que 
ficam responsáveis pela manuten-
ção das bombas, com o acompa-
nhamento do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro) e da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

Os postos de gasolina não pre-
cisam obrigatoriamente oferecer 
a opção de bombas com GNV em 
seus estabelecimentos, no entan-
to, a maioria tem aderido devido à 
demanda crescente de veículos que 
utilizam esta tecnologia. A frota 
movida a gás natural no RN chega a 
quase 50 mil, de acordo com dados 
da Potigás. Um posto de serviço 
de abastecimento com gás natural 
possui uma instalação diferencia-
da dos que fornecem combustível 
líquido, tornando essas instalações 
mais complexas.

O abastecimento com gás natural é seguro por ser mais leve que o ar e se dissipar
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ABASTECIMENTO
O gás é fornecido pela empresa 

concessionária através de um gaso-
duto e é medido na estação antes 
de alimentar os compressores. De-
pois disso, o produto é comprimido 
e atinge altas pressões da ordem de 
220 atmosferas, ficando pronto para 
ser disponibilizado nos pontos de 
abastecimento ou encaminhado para 
estocagem. Cada ponto é denomina-
do “dispenser” e funciona como uma 
bomba de combustível semelhante 

à do álcool hidratado. Nele, é possí-
vel disponibilizar o produto em um 
sistema compatível com a válvula de 
abastecimento do veículo.

Por ser armazenado em alta pres-
são, o gás necessita de um equipa-
mento capaz de realizar o abasteci-
mento com rapidez e segurança. Os 
dispensers são dispositivos capazes de 
disponibilizar o GNV e medir o volume 
ou a massa abastecida. É composto 
por um corpo, onde se encontram as 

unidades mecânica e de medição do 
GNV abastecido, e mangueiras flexí-
veis de alta resistência que levam o 
combustível até o veículo.

A manutenção dessas bombas 
pode ser realizada nos postos tam-
bém por empresas terceirizadas, a 
exemplo da Petrobrás. Ela pode ser 
preventiva, com o objetivo de veri-
ficar possíveis falhas futuras e corri-
gi-las, ou corretivas, para consertar 
defeitos já existentes. 

A redução com custos de manutenção do veículo é uma das vantagens do gás natural
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SEGURANÇA
O abastecimento com gás natu-

ral é mais seguro que o combustível 
líquido. Isto porque ele é mais leve 
que o ar e dispersa-se rapidamen-
te, evitando acúmulo de gases em 
caso de vazamento, além de ter 
menor risco de combustão devido a 
sua alta temperatura de combustão 

(620°C). No entanto, a segurança do 
GNV depende de procedimentos de 
observância às normas na manuten-
ção e na hora do abastecimento.

Alguns postos de combustível 
oferecem como vantagem o fato 
de ter a “melhor pressão da cida-
de” nas bombas de gás. Isto, po-

rém, pode tornar-se um problema 
por reduzir a vida útil do kit insta-
lado no veículo e possibilitar danos 
materiais e risco à vida. Por causa 
da pressão elevada, o bico do dis-
penser pode arrebentar durante o 
procedimento e danificar a válvula 
ou o redutor. 

No RN cerca de 50 mil carros são abastecidos com GNV
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VANTAGENS PARA TODOS
O gás pode ser utilizado e levar 

benefícios aos diferentes segmen-
tos. No comercial, ele pode ser 
usado em estabelecimentos como 
hotéis, shoppings, hospitais, super-
mercados, motéis, entre outros, 
para várias finalidades, incluindo 

equipamentos como fogões, ar-
-condicionados e refrigeradores. 
As vantagens da sua utilização são 
o fornecimento contínuo, que não 
requer reabastecimento, a redu-
ção com custos de manutenção, a 
combustão limpa, eliminação de 

infraestrutura de estocagem e pra-
ticidade de uso.

Na indústria, o gás natural é um 
grande diferencial competitivo, 
pois pode substituir os mais varia-
dos tipos de combustível, com uma 
queima limpa e uniforme.  “No RN, 

NA HORA DE ENCHER O TANQUE

 Ao abastecer desligue o 
motor, o rádio e não use 
telefone celular

 Frei seu veículo

 Apague os faróis

 Motorista e passageiros 
devem sair do carro

 Exija que seu veículo esteja 
sempre aterrado

 Certifique-se que 
a mangueira de 
abastecimento de GNV foi 
desconectada antes de 
arrancar
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as principais indústrias são aten-
didas pela Potigás e o maior uso 
do produto é nas indústrias têxtil 
e de cerâmica. Inclusive, o gás na-
tural é a principal matéria-prima 
para estes segmentos”, explica 
Francinei Souza, gerente comer-
cial da Potigás. Para o meio am-
biente, o uso do gás natural tam-
bém traz benefícios. “A queima 
deste tipo de combustível é de 
quase 100%, então a emissão de 
dióxido de carbono é menor se 
comparado ao GLP, que deixa re-
síduos”, acrescenta.  

Para o segmento residencial, há 
comodidade e segurança, pois não 

exige armazenamento em botijões, 
cilindros ou tanques na moradia. 
Por ser mais leve que o ar, em um 
eventual vazamento, se dissipa rá-
pido e facilmente. O gás é instalado 
em condomínios, de forma contí-
nua, sem risco de cortes no abas-
tecimento. É ainda mais vantajoso 
do que os combustíveis tradicionais 
com relação ao preço e garante a 
maior vida útil dos aparelhos, dimi-
nui os riscos de acidentes, aumenta 
consideravelmente o espaço da co-
zinha por não armazenar botijões 
e produz uma chama mais forte, 
capaz de preparar alimentos com 
maior eficiência.

 Na cozinha: forno, fogão e 
geladeira a gás;

 No banheiro: pia, banheira 
e chuveiro;

 Na área de serviço: máqui-
na de lavar roupa;

 Na área de lazer: churras-
queira, piscina e sauna;

 Na climatização de ambien-
tes: centrais de ar condicio-
nado e de aquecimento.

Uso do gás natural 
em residência:
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Pequenos comércios e indústrias vêm aderindo ao uso do gás natural
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SOFTWARE AJUDA PESSOAS
QUE PERDERAM MOVIMENTOS A REALIZAREM TAREFAS
Através da webcam o paciente pode trocar e-mails, ler livros e até mesmo falar

Engenharia Biomédica
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Os debates sobre temas im-
portantes para o desenvolvimen-
to da saúde, de tecnologias e de 
dispositivos para a melhoria da 
qualidade de tratamento e inclu-
são de pessoas com patologias 
têm ganhado força nos últimos 
anos no Brasil. O termo “Inovação 
Tecnológica em Saúde” começa a 
ganhar destaque desde o ano de 
2010, após a publicação de um es-
tudo patrocinado pela ANVISA em 
2009 e produzido pela Associação 
Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odon-
tológicos, Hospitalares e de Labo-
ratórios (ABIMO).

Com objetivo de analisar o que 
o Brasil deveria fazer até 2023 para 
ser uma das referências mundiais 
na área de desenvolvimento tec-
nológico para a saúde, o estudo 
apresentou entre os resultados, 
um grande gargalo: o País é defici-
tário em 300 bilhões de dólares na 
balança comercial porque não pro-
duz tecnologia na área de saúde. 
Com base nessa situação, foi cria-

do o Laboratório de Inovação Tec-
nológica em Saúde (LAIS) em Natal 
(RN), que desenvolve projetos de 
Educação permanente, de Gestão 
e Tecnologias Assistivas, com o in-
tuito de garantir o bem-estar so-
cial e o desenvolvimento da área 
da saúde por meio da inovação.  

Este é o caso do Autonomus, 
projeto que vem sendo desenvol-
vido por pesquisadores da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) há dois anos e meio, 
para criar autonomia em pesso-
as que perderam sua capacidade 
motora. Em 2017, o estudo che-
gou à sua terceira etapa e auxilia 
os pacientes a realizarem simples 
tarefas do cotidiano, como ligar a 
televisão, navegar na internet e 
enviar mensagens.

Ao captar as ondas cerebrais e 
o movimento dos olhos, o primei-
ro protótipo desenvolvido decifra-
va o que o paciente queria fazer. 
Atualmente, o equipamento utili-
zado é uma espécie de tiara que 
possui pequenas estruturas ele-
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trônicas e funciona na captação de 
impulsos eletromagnéticos vindos 
do cérebro. Depois, são transferi-
dos para um computador que con-
tém um software responsável pela 
execução das atividades. O progra-
ma instalado na máquina permite, 
inclusive, a educação à distância. 
Nos óculos utilizados no projeto 

estão fixadas duas câmeras. Uma 
filma a tela do computador cheia 
de ícones. A outra mostra para o 
computador os olhos do paciente. 
Quando o olhar é fixado em um dos 
ícones, o sistema sabe o que fazer.

Assim é possível que pesso-
as com problemas de habilidade 
motora, como Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA) - doença dege-
nerativa que provoca a perda da 
força muscular, possam realizar ta-
refas usando apenas o movimento 
dos olhos. Qualquer paciente que 
tenha as funções cognitivas pre-
servadas pode utilizar o programa. 
Desde 2013, quatro pessoas foram 
beneficiadas.



Revista CREA-RN   49Revista CREA-RN   49

PESQUISA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

O Laboratório de Inovação Tec-
nológica em Saúde (LAIS), da UFRN, 
foi criado em 2011 e tem como base 
saberes das diversas áreas de co-
nhecimento através da combinação 
de Saúde, Engenharias, Tecnologia 
da Informação e Comunicação. Lo-

calizado no Hospital Onofre Lopes 
(HUOL) é o primeiro instalado em 
hospital brasileiro com o objetivo de 
desenvolver a inovação tecnológica 
em saúde, pois há uma demanda 
crescente por pesquisas aplicadas 
nesse setor. O LAIS desenvolve, 

além de tecnologia aplicada, estudos 
translacionais, em que são usados 
conhecimentos adquiridos através 
de pesquisas básicas e suas teorias 
aplicadas em problemas reais, con-
cretos, na área de saúde, inovação, 
novos produtos e serviços, e altera-
ção nos processos de trabalho.

A missão do laboratório é, aci-
ma de tudo, fazer da ciência um 
instrumento de amor ao próximo. 
“A gente não faz pesquisa na área 
de saúde só para conseguir agre-
gar valor aos produtos que vêm do 
Brasil, mas primordialmente por-
que vai gerar bem-estar social na 
área de saúde, com foco na ética e 
na cidadania”, explica Ricardo Va-
lentim, coordenador do LAIS. Os 
valores da instituição são promo-
ver a ciência e a inovação de forma 
econômica, sustentável e ética. “O 
principal objetivo é usar a ciência, 
que às vezes se distancia da so-
ciedade, e fazer com que ela seja 
instrumento para melhorar a vida 
das pessoas”, completa Ricardo. 
A partir deste pilar, que fortalece 
o estudo da ciência, o laboratório 
se apropria do conhecimento cien-
tífico para desenvolver tecnologias 
capazes de promover o desenvolvi-
mento econômico e social.

No Brasil, poucas são as áreas da 
ciência que possuem impacto social 
e, na saúde, isto é muito exacerba-
do. Existem publicações, produções 
de trabalhos, mas nos últimos anos, 
o cientista brasileiro começou a ob-
servar que os indicadores mais im-
portantes para pesquisa são aqueles 
que têm influência em sociedade. 
“O grande desafio hoje é estudar, 
pesquisar, produzir conhecimento e 
novas tecnologias na área de saúde, 
para que o Brasil mude da posição 
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de comprador de tecnologia para a 
de produtor”, analisa Valentim.

A área de saúde é muito singu-
lar, pois também tem demandas 
do setor privado. Então, à medida 
em que o Governo passa a incen-
tivar pesquisas nas universidades 
públicas, é criado um repertório 
de pesquisas desde a graduação. 
“Quando a Universidade começa a 
ter, assim como o LAIS, pesquisas 

mais aplicadas, a gente começa a 
sair desse estado de pouca produ-
ção de patentes ou de projetos que 
não têm impacto social, gerando 
propriedade industrial que tem va-
lor no mercado”, ressalta Ricardo.

Desde que o laboratório começou 
a desenvolver trabalhos nessa área 
no RN, outros estados brasileiros de-
monstraram interesse em adotar o 
modelo de inovação tecnológica em 

saúde do LAIS. “Já fui convidado para 
ir à Universidade Federal do Ama-
zonas, mostrar como nós implanta-
mos o laboratório de inovação aqui 
e como eles poderiam replicar esse 
modelo lá”, conta. Isso demonstra 
que existe um interesse em produ-
ção de inovações tecnológicas em 
saúde no Brasil.

O LAIS tem natureza transdis-
ciplinar, ligando as diversas áreas 
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SAÚDE BUCAL SEM DOR

O projeto Saúde Bucal Sem Dor 
tem o objetivo de eliminar os 
problemas existentes há mui-
tos anos na odontologia, que é 
o barulho emitido pela caneta 
de alta rotação e o aquecimen-
to provocado pelo laser.

OLHO BIÔNICO

Focado em auxiliar deficientes 
visuais na locomoção em vias 
públicas, o Olho Biônico conse-
gue identificar obstáculos a 1,2 
metros de distância e informar 
ao usuário com antecedência.

E-GUIA

O projeto e-Guia tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
um sistema para guiar defi-
cientes visuais no sistema de 
transporte urbano. O sistema 
permite que o deficiente visual 
possa, de forma autônoma, 
identificar com antecedência 
(100 metros antes) quando o 
transporte coletivo se aproxi-
ma do ponto.

Outros 
projetos
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do conhecimento e se constitui 
nas bases de informática em saú-
de, que usa tecnologias da infor-
mação e comunicação, auxílio em 
tomadas de sistema de monitora-
mento de pacientes, ambientes 
virtuais de aprendizagem e tecno-
logias educacionais, de cognição 
e linguagem, que auxilia crianças, 
adultos e idosos com problemas 
de aprendizagem na fala, também 
é parte das bioengenharias e bio-
materiais, onde são desenvolvidas 
tecnologias que podem auxiliar 
pessoas a recuperar massa óssea.  
Os equipamentos e procedimen-
tos realizados no laboratório têm 

um preço muito mais acessível do 
que na realização particular.

A equipe é composta atualmen-
te por 22 professores doutores das 
áreas de engenharia, saúde, hu-
manas e ciências sociais aplicadas 
e por alunos da graduação, mes-
trado, doutorado e especialização, 
que atuam no projeto, mas não es-
colhem em qual. “É o projeto que 
escolhe o LAIS”, brinca Ricardo, re-
ferindo-se ao fato de que o labora-
tório está inserido em um ambiente 
hospitalar e é corriqueiro a gestão 
do hospital procurar a equipe com 
um problema para resolver, então, 
ele vira projeto para o aluno.  
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SINTEC
(84) 3222-4383 / 99968-0424 (Paulina) – das 9h às 17h
E-mail: sintecrn@terra.com.br

CURSO DE SKETCHUP - AUTOCAD 

CURSO DE CRIAÇÃO DE DASHBOARD USANDO O EXCEL

INBEC
(84) 2010-5367 | 98824-9936 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

IPOG
(84) 3345-3630 / (84) 98831-7438

CURSO PÓS GRADUAÇÃO EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

CURSO DE ORÇAMENTO E CÁLCULO DO BDI DE OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS
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Atualização dos valores das taxas de 
registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART – para o exercício 2018

SERVIÇOS
As taxas de serviços devidas ao Confea e aos Creas no exercício 2018 constam na tabela abaixo e foram rea-
justadas a partir dos valores praticados no exercício 2017 de acordo com a variação integral do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor – INPC – no período de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a 
1,73157%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

ITEM                       SERVIÇO                             R$
I                                                                      Pessoa Jurídica 

TABELA DE SERVIÇOS

Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.)

Visto de registro

Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica

Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações

Requerimento de registro de obra intelectual

A

B

C

D

E

248,41

123,84

51,00

51,00

310,32
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MULTAS
Os valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e art. 3º da Lei nº 6.496, de 1977, 
para o exercício 2018, constam na tabela abaixo e foram reajustados a partir dos valores praticados no exer-
cício 2017 de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período 
de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

ANUIDADES PESSOA FÍSICA
As anuidades devidas aos Creas, no exercício 2018, pelos profissionais inscritos no Sistema Confea/Crea cons-
tam na tabela abaixo e foram reajustadas a partir dos valores praticados no exercício 2017 de acordo com 
a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de setembro de 2016 
até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

A 0,10 0,30 219,19 657,57
B 0,30 0,60 657,57 1.315,15
C 0,50 1,00 1.095,96 2.191,91
D 0,50 1,00 1.095,96    2.191,91*
E 0,50 3,00 1.095,96 6.575,73

MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO
Art. 73 da Lei 5194/1966

ITEM                       SERVIÇO                             R$
II                                                                      Pessoa Física 

TABELA DE SERVIÇOS

Registro profissional

Visto de registro

Expedição de carteira de identidade profissional

Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional

Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física

Emissão de certidão até 20 ARTs

Emissão de certidão acima de 20 ARTs

Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs

Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs

Emissão de CAT com registro de atestado

Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações

Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade 
concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato

Requerimento de registro de obra intelectual

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

80,86

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

103,44

51,00

103,44

83,77

51,00

310,32

310,32
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Chapéu

Profissional de nível superior  539,13
Profissional técnico de nível médio  269,56

ANUIDADE PESSOA FÍSICA
     PROFISSIONAL                    R$

As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma: I – em conta única com desconto de 15% (quinze por 
cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2018, no valor de 
R$ 458,26 para profissionais de nível superior e R$ 229,13 para profissionais de nível médio. II – em cota única 
com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 
de fevereiro de 2018, no valor de R$ 485,22 para profissionais de nível superior e R$ 242,60 para profissionais 
de nível médio. III – em cota única no valor integral, com vencimento em 31 de março de 2018. IV – em cinco 
parcelas com valores iguais e vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de 
maio de 2018.

ANUIDADES PESSOA JURÍDICA
As anuidades devidas aos Creas no exercício 2018 pelas pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea 
são fixadas em função do capital social da pessoa jurídica e, conforme tabela abaixo, foram reajustadas a par-
tir dos valores praticados no exercício 2017 de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC – no período de setembro de 2016 até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, 
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
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1 Até R$ 50.000,00 509,91
2 De 50.000,01 até 200.000,00 1.019,83
3 R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 1.529,75
4 R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 2.039,65
5 R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 2.549,58
6 R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 3.059,48
7 Acima de 10.000.000,00 4.079,29

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA
FAIXA    CAPITAL SOCIAL          (R$)

1 até 8.000,00 82,94
2 de 8.000,01 até 15.000,00 145,15
3 acima de 15.000,00 218,54

TABELA A
                      OBRA OU SERVIÇO      VALOR
 FAIXA          CONTRATO (R$)          (R$)

As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma: 

I – em cota única, com desconto de 15% (quinze por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com 
vencimento em 31 de janeiro de 2018;

II – em cota única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com 
vencimento em 28 de fevereiro de 2018; 

III – em cota única, no valor integral, com vencimento em 31 de março de 2018. 

IV – em cinco parcelas com valores iguais e vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 
de abril e 31 de maio de 2018.

Os valores do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – de obra ou serviço, para o exercício 
2018 constam nas tabelas A e B abaixo e foram reajustados a partir dos valores do exercício 2017 de acordo 
com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de setembro de 2016 
até agosto de 2017, correspondente a 1,73157%, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

1 até 200,00 1,61
2 de 200,01 até 300,00 3,27
3 de 300,01 até 500,00 4,87
4 de 500,01 até 1.000,00 8,16
5 de 1.000,01 até 2.000,00 13,12
6 de 2.000,01 até 3.000,00 19,67
7 de 3.000,01 até 4.000,00 26,39
8 acima de 4.000,00 Tabela A

TABELA B
        OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA     
 FAIXA          CONTRATO (R$)          (R$)

VALOR 
ITEM DA ART
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