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EDITORIAL
Amigo leitor,

Nossa revista chega mais uma vez até você como um veículo de comu-
nicação que quer debater temas relevantes da engenharia e agronomia, 
e também prestar contas da nossa gestão, com muita transparência e 
respeito ao profissional do sistema Crea/Confea.

Nesta edição, falamos sobre o projeto “Futuro em Debate”, proposto pelo 
engenheiro eletricista e professor Fernando Alcoforado, que teve sua 
abertura e nos meses de julho e agosto realiza sessões de debates, com 
temas relevantes para a reestruturação do nosso país, protagonizados 
pelos profissionais deste Conselho. Nossa ideia é ser ativo nas discussões 
que são pertinentes ao momento do Brasil.

Nos enche de esperança a reportagem que mostra a expansão da pro-
dução eólica na Bahia, já que essa inovação tecnológica é capaz de gerar 
energia de forma mais sustentável e também pode ser vista como um 
forma de aquecimento do mercado de trabalho para profissionais da área 
tecnológica. Ficamos felizes de ver que novas portas estão se abrindo e 
também atentos para nos adaptarmos logo às novas realidades.

Mas, não podemos deixar de falar a respeito dos perigos em relação aos 
prédios abandonados de Salvador e que são ocupados irregularmente. 
De um lado uma população que não tem onde morar e busca abrigo de 
qualquer jeito, afinal, precisa sobreviver. Do outro, a preocupação de ver-
mos prédios sem condições de moradia sendo utilizados. A tragédia que 
vimos em São Paulo, em maio deste ano, despertou ainda mais atenção 
para este tipo de problema. Mas, afinal, qual a solução para isso? Vale 
ler a matéria e refletir sobre o assunto!

Por fim, quero dizer que nossa revista vem se transformando e chegará 
ainda mais diferente na próxima edição. Em 2018 ela chegou em suas 
mãos de forma mais simples e sustentável, através do nosso aplicativo. 
Contamos com você para fazê-la melhor, a cada edição.

Boa leitura!

Luis Edmundo Prado de Campos
Engenheiro Civil, professor e presidente do Crea-BA
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Lembramos que as mensagens poderão ser resumidas ou adaptadas ao espaço da revista.  
Siga o Crea-BA nas redes sociais www.facebook.com/creabahia e Twitter: @CreaBahia.
Para anunciar, ligue para (71) 98888-1479. Edição online no site: www.creaba.org.br.

Reportagem sobre os  
técnicos agrícolas
Solicito uma reportagem sobre uma das classes 
citadas na entrevista do novo presidente do Crea-BA 
na última edição da revista: os técnicos agrícolas, pois 
em pouco tempo não irão mais compor o Conselho.
Como profissional desde 2011, não me recordo 
de ter lido uma reportagem sobre essa classe de 
profissionais na revista.
Aproveito a oportunidade para parabenizar  
Luís Edmundo Prado de Campos pela eleição.

Marcelo de Jesus Santos
Técnico Agropecuário

Uruçuca-Bahia
Vamos submeter a sua solicitação ao  
Conselho Editorial da revista.

Atribuições do técnico  
em edificações
Um técnico em edificações pode ser o responsável 
pela instalação de uma piscina em fibra de vidro, 
tendo em vista que é mais simples?

Paulo Ferreira  
Camaçari-Bahia

As atribuições dos Técnicos em Edificações são as 
dispostas pelas Resoluções n.º 262/79 e nº 278/83, 
ambas do Confea e/ou  no Decreto 90.922/85, este 
último conforme parágrafo 1º de seu artigo 4º.  
A depender do local da instalação, do tipo de solo, 
se arenoso, poderá sim se responsabilizar pela 

instalação da piscina de fibra de vidro. Entretanto, 
se for solo frágil, a exemplo de massapê, deverá 
contar com a supervisão de profissional  
de nível superior, ou seja, um Engenheiro Civil.

Assessoria Técnica do Crea-BA 

Qual é o piso salarial para os 
profissionais de nível superior 
registrados no Crea?

Mário Anunciação
Salvador-Bahia

Segundo a Lei Federal nº 4950-A/66, os profissionais 
de nível superior que têm jornada de até seis horas 
diárias devem receber o equivalente a seis salários 
mínimos por mês. Os profissionais que trabalham 
oito horas por dia devem receber o equivalente a 
oito salários mínimos e meio mensais.
A Lei nº 4950-A/66 deve ser aplicada somente  
aos profissionais regidos pela Consolidação das  
Leis Trabalhistas – CLT.
Geólogos, geógrafos e meteorologistas têm,  
segundo a Resolução nº 397/95, do Confea, 
assegurado o salário mínimo profissional conforme  
a Lei Federal nº 4950-A/66.
Os técnicos de nível médio não possuem 
regulamentação sobre a remuneração profissional.

Assessoria Técnica do Crea-BA 
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#FÓRUNS TEMÁTICOS

Profissionais da área tecnológica 
apresentam  ideias para impulsionar 
a economia brasileira

M
aximizar as exportações brasileiras para alavancar a economia e conceder 
incentivos fiscais, visando atrair investimentos privados a regiões menos 
desenvolvidas do país. Estas são algumas propostas que impactam 
diretamente o setor de Engenharia e que foram apresentadas pelo engenheiro 
eletricista e professor Fernando Alcoforado, durante o lançamento do Projeto 

Futuro em Debate – Fóruns Temáticos para o Desenvolvimento do Brasil, da Engenharia 
e do Sistema Confea/Crea, dia 15 de maio, no auditório do Crea-BA.

PROPOSTAS PARA 
ALAVANCAR A 
ENGENHARIA NACIONAL

PROPOSTAS PARA 
ALAVANCAR A 
ENGENHARIA NACIONAL

PROPOSTAS PARA 
ALAVANCAR A 
ENGENHARIA NACIONAL
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FÓRUNS TEMÁTICOS

Foto: Clara Feliciano

Foto: Manu Dias_GOVBA

Fernando Alcoforado, engenheiro
eletricista e professor universitário

Foto: Clara Feliciano

A iniciativa visa recolher propostas da 
Engenharia para o desenvolvimento 
nacional com a participação efetiva dos 
profissionais da área tecnológica. Após 
as discussões, será produzido um relató-
rio consolidado com todas as propostas 
e encaminhado aos órgãos públicos.   

Durante a abertura do evento, o presi-
dente do Crea-BA, engenheiro civil Luís 
Edmundo Prado de Campos, lembrou 
que a iniciativa vai promover a refle-
xão e compartilhar conhecimento por 
parte dos profissionais vinculados ao 
sistema. Lembrou que o Conselho já 
possui a Agenda de Desenvolvimento 
Bahia, em parceria com o Instituto 
Politécnico da Bahia (IPB) e que esses 
Fóruns Temáticos colocam o Crea-BA 
como protagonista das discussões na 
área tecnológica. 

O evento foi mediado pelo ex-presidente 
do Crea-BA e atual vice, o engenheiro 
agrônomo Jonas Dantas, que apresen-
tou os dois palestrantes da noite e me-
diou o debate com os profissionais. O 
primeiro a falar foi o autor da proposta 
dos fóruns, Fernando Alcoforado. Ele 
começou contextualizando a situação 
atual da economia brasileira, reforçan-
do a importância de os profissionais 
da área tecnológica apresentarem 
propostas para a superação da crise. 
“Todos os cidadãos têm a obrigação de 
apontar alternativas e o engenheiro 
tem que opinar não só sobre questões 

técnicas, mas também se posicionar 
politicamente.”

Um dos destaques da apresentação de 
Alcoforado foi a proposta de romper 
com o atual sistema político brasileiro 
e adotar o modelo social democrático 
praticado nos países escandinavos, que 
possuem os melhores índices de de-
senvolvimento do mundo. Ressaltou, 
entretanto, a necessidade de adaptar 
o modelo à realidade nacional.

Auditoria em obras 
públicas
A segunda palestra ficou a cargo do 
engenheiro civil e mestre em geofísica 
Aldo Dórea, que começou reforçando 
a importância da Engenharia para o 
desenvolvimento, lembrando que ela 
perpassa todos os aspectos da vida 
econômica e social.

Aldo focou sua apresentação nos pro-
blemas envolvendo auditoria em obras 
públicas. Destacou a importância de se 
fortalecer a gestão com mecanismos 
de controle, como a adoção do proje-
to executivo nas licitações, mediação 
e arbitragem e comitê de prevenção 
de disputa. Nesse aspecto, elogiou a 
iniciativa do Crea-BA, que possui uma 
Câmara de Mediação e Arbitragem,  
voltada para resolver conflitos envol-
vendo a Engenharia.
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#FÓRUNS TEMÁTICOS

A segunda edição do Fórum Futuro em 
Debate foi realizada no dia 26, com o 
tema “Ética empresarial nas relações de 
negócios”. “Devemos repensar o nosso 
país, passamos por um movimento onde 
a engenharia foi muito debilitada, mas 
temos profissionais qualificados, preci-
samos de investimentos para desenvol-
vimento interno”, afirmou o presidente 
do Crea-BA, Luis Edmundo Prado de 
Campos, que abriu os trabalhos.

As empresas têm adotado regras de 
compliance para evitar desvios. Um 
dos palestrantes foi Leonardo Bacellar, 
advogado e presidente do Instituto 
Compliance da Bahia, que destacou a 
popularização entre as empresas dessas 
regras de conduta com base na ética 
e respeito à legislação O responsável 
pela comunicação da Odebrecht na 
região Nordeste, Marcelo Gentil, tam-
bém abordou o tema, destacando o in-
vestimento da empresa nesse setor. O 
proponente do tema foi o engenheiro 
civil Aristóteles Moreira, que apresen-
tou a palestra “Um novo modelo para 
o mercado de engenharia competitivo, 
justo e ético”.
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correlatos, chamando a atenção para 
os desafios da integração tecnológica 
e mudança de paradigmas.

O gerente adjunto do portfólio de pro-
dutos Sebrae, Leandro Barreto, também 
participou dos debates, destacando o 
processo de inovação nas pequenas 
empresas.

Os engenheiros Victor Cavancanti e 
Tulio Cerviño, executivos das startups, 
Interakt e 4i Engenharia defenderam 
mais investimentos em startups para 
superar a crise. O evento foi conduzido 
pelo vice-presidente, engenheiro agrô-
nomo, Jonas Dantas.

Inovação e ética 
empresarial
A primeira sessão do Fórum do Projeto 
Futuro em Debate foi realizada no dia 19 
de julho com o tema: “Inovação como 
fator decisivo para criar novas oportu-
nidades de negócios”. A iniciativa rece-
beu várias propostas de profissionais e 
empresas da área tecnológica.

O diretor de Tecnologia e Inovação do 
Senai-Cimatec, Leone Peter, foi um dos 
palestrantes. Ele falou sobre inteligên-
cia artificial, novas fontes de energia, 
internet das coisas e outros temas 

Confira a programação
  19/07/18 – 1ª sessão de debates

“Inovação como Fator Decisivo para Criar Novas Oportunidades de Negócios”
  26/07/18 – 2ª sessão de debates

“Ética Empresarial nas Relações de Negócios”
  2/08/18 - 3ª sessão de debates

“A Contribuição do Agronegócio nos Desafios da Economia”
  9/08/18 - 4ª sessão de debates

“A Atuação da Engenharia nas Estratégias Nacionais”
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PRÊMIO ARLINDO 
FRAGOSO TERÁ OFICINAS 
PREPARATÓRIAS NA 
PRIMEIRA FASE
Quarta edição dará oportunidade  
para os proponentes melhorarem  
seus projetos 

TECNOLOGIA#
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A 
quarta edição do Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia 
e Inovação, uma iniciativa do Crea-BA e do Instituto 
Politécnico da Bahia (IPB), terá novidades este ano.  
A principal delas é que as oficinas preparatórias serão 
realizadas na fase inicial para que os proponentes 

tenham a oportunidade de melhorar seus projetos.

tados e inseridos em novos programas, 
especialmente para serem acelerados 
por investidores”, finaliza o coordenador. 

As dúvidas a respeito deste edital e 
sobre a participação no prêmio deve-
rão ser encaminhadas para o endere-
ço de e-mail premioarlindofragoso@ 
creaba.org.br.

Entenda o que  
é o prêmio
O Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia 
e Inovação visa contribuir para a forma-
ção de profissionais inovadores advin-
dos dos cursos superiores e técnicos da 
área tecnológica do estado da Bahia, 
estimulando a geração de conhecimen-
to e cultura empreendedora. 

Os trabalhos precisam apresentar so-
luções sustentáveis para as áreas de 
energia, saneamento básico, constru-
ção civil, segurança pública, mobilidade 
urbana, produção agrícola, produção 
mineral, petróleo e gás natural. O prê-
mio é voltado para estudantes dos en-
sinos técnico e superior vinculados ao 
Sistema Confea/Crea no estado da Bahia 
(de instituições públicas ou privadas).

que estiveram em edições distintas, 
posteriormente foram envolvidos no 
ecossistema de inovação e hoje estão 
sendo acelerados por meio de inves-
tidores. Dois deles, inclusive, já tive-
ram projeção no programa Pequenas 
Empresas e Grandes Negócios.”

A comissão julgadora contempla a re-
presentação do Crea-BA, professores de 
instituições de ensino superior, tanto 
públicas como privadas, o Sebrae e re-
presentantes de grupos de investidores 
do estado da Bahia.

Eduardo Sousa lembra que os projetos 
vencedores são acompanhados pela 
coordenação do prêmio após o encerra-
mento. “Na última edição, identificamos 
os principais stakeholders do ecossiste-
ma de inovação e, dentro do levantamen-
to de oportunidades constante em um 
roadmap, esses projetos foram apresen-

De acordo com o coordenador da co-
missão julgadora do prêmio, o enge-
nheiro mecânico Eduardo Sousa, a 
mudança foi feita a partir das lições 
aprendidas nas edições anteriores e 
na observação de outros prêmios de 
inovação pelo Brasil. “Pretendemos 
ter uma comissão avaliadora com 
mais representantes do mercado,  
especialmente investidores.”

O lançamento do prêmio será no dia 
09 de agosto e o período de inscrições 
vai de 09/08 a 06/09. A entrega do 
prêmio vai ser no dia do Engenheiro, 
11 de dezembro de 2018.

Segundo Eduardo Sousa, o Prêmio 
Arlindo Fragoso é uma grande vitrine 
para os participantes. “Posso citar pelo 
menos dois projetos, dentre outros, 

#TECNOLOGIA

Fotos: Clara Feliciano

Eduardo Sousa, coordenador 
da comissão julgadora e 

engenheiro mecânico
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Foto: Clara Feliciano

O aplicativo foi desenvolvido quan-
do Diego trabalhava na Prodenge 
Engenharia e percebeu que as informa-
ções projetadas eram perdidas graças 
ao grande “gargalo” no processo de co-
municação entre projetistas e equipes 
de execução no canteiro. “Era evidente 
que os tradicionais projetos impressos 
não permitiam uma comunicação clara 
entre as partes.”

O 
engenheiro civil Diego Mendes não podia imaginar 
que ganhar o Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia 
e Inovação, em 2016, lhe abriria tantas portas. 
Depois do concurso, promovido pelo Crea-BA e pelo 
Instituto Politécnico da Bahia (IPB), sua startup 

participou de diversas competições nacionais, terminando 
sempre como finalista ou vencedora. Atualmente, o engenheiro 
está morando em São Paulo para aplicar o ConstruCODE em 
obras da construtora Andrade Gutierrez.

APLICATIVO BAIANO PARA 
ENGENHARIA GANHA 
ESCALA NACIONAL
ConstruCODE, Startup premiada no  
Arlindo Fragoso, recebe investimento  
de R$ 200 mil

Diego Mendes, engenheiro civil

INOVAÇÃO#

A plataforma possibilita a 
visualização das plantas e uma 
comunicação direta do canteiro 
com os projetistas no escritório

CREA, Salvador, BA, v. 16, n. 60, segundo trimestre de 2018 11



O jovem então convidou o sócio e 
engenheiro de software Leandro 
Mascarenhas para desenvolver uma 
plataforma que convertesse projetos 
em etiquetas inteligentes e permitisse 
a visualização das plantas em 2D ou 3D 
por meio de tablets e smartphones. O 
projeto, batizado de ConstruCODE, torna 
o processo mais eficiente e prático, pois 
possibilita, além da visualização das 
plantas, uma comunicação direta do 
canteiro com os projetistas no escritório.

Diego relata que a mudança de para-
digma garante aumento de produtivi-
dade e de assertividade por meio de um 
melhor entendimento sobre o que será 
construído, “pois proporciona mais pro-
ximidade dos projetistas com as obras”.

Mesmo morando em São Paulo, Diego 
esteve em Salvador, no mês de maio, 
participando da Campus Party, uma 
oportunidade de divulgar sua startup 
e buscar novas parcerias.

O engenheiro explica que a ida para São 
Paulo foi estratégica para a empresa. 
A startup baiana disputou com 150 
Construtechs (startups com soluções 
para Construção Civil) e garantiu uma 
das sete vagas para integrar a equi-
pe do Vetor AG, iniciativa da Andrade 
Gutierrez voltada para apoiar startups 
com soluções inovadoras capazes de 
aplicar suas tecnologias em escala real.

Além do Prêmio Arlindo Fragoso, Diego 
destaca o apoio do Sebrae, fundamental 
no planejamento do negócio. Ele relata 
que, por meio do projeto Sebrae Like 
a Boss, a ConstruCODE ganhou visi-
bilidade e o network necessário para 
dar seus primeiros passos. Um outro 
marco na trajetória da empresa foi a 
parceria com a Rede+. A aceleradora 
de negócios liderada pelo empreende-
dor Rodrigo Paolilo forneceu não só as 
mentorias e toda a base de apoio para 
o desenvolvimento da startup, como 
também promoveu o acesso a mercado 
que resultou na captação de R$ 200 mil 
em investimento para as operações da 
ConstruCODE.

Além dos pilotos em grandes empre-
sas, como Andrade Gutierrez (SP), 
Braskem (BA) e Prestes Engenharia (PR) 

Diego Mendes, engenheiro civil

Foto: Alessandra Lori

O módulo básico do 
software está sendo bem 

avaliado pelos clientes

a ConstruCODE opera atualmente com 
mais de 200 usuários e se estrutura 
para um forte processo de escalada  
de vendas.

Segundo Diego, o módulo básico do 
software está sendo bem avaliado pelos 
clientes e pode ser utilizado por qual-
quer profissional que busque otimizar os 
processos construtivos em suas obras.

#INOVAÇÃO
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INOVAÇÃO

UMA IDEIA SIMPLES PARA UM 
PROBLEMA COMPLEXO
Como fazer uma mesma equipe produzir mais em menos 
tempo, com menos erros e menos desperdício? Desde seus 
primeiros anos como estagiário de obras, Diego identificou uma 
série de processos que poderiam ser melhorados nos canteiros 
com o uso da tecnologia, procedimentos que apenas repetiam 
um modelo estabelecido e a décadas não eram otimizados. 
Ele percebeu que projetistas gastavam meses desenvolvendo 
projetos e discutindo detalhes que não eram bem aprovei-
tados quando impressos no modo tradicional. Geralmente 
viravam grandes folhas de papel amassadas, molhadas, 
rasgadas e quase sempre desatualizadas já nos primeiros  
dias de obra.

Surgiu então a ideia de inovar na forma como as instruções 
eram levadas às obras. No novo modelo, os projetos eram 

divididos em áreas e convertidos em etiquetas, permitindo 
tanto o acesso à informação precisa para cada frente de serviço 
no canteiro, quanto a troca de mensagens diretamente com 
o projetista que elaborou a planta para esclarecer dúvidas 
construtivas. Nascia aí a ConstruCODE. 

Após desenvolver a plataforma, os sócios resolveram participar 
do Prêmio Arlindo Fragoso. Eles recordam que a empresa foi 
avaliada por profissionais de diversos segmentos. “Os fee-
dbacks viravam ensinamentos que definiam as arestas que 
precisavam ser aparadas e com isso conseguimos formatar 
um produto comercial definir as bases do nosso negócio”, 
afirmou Diego. 

Ele destaca ainda que participou de oficinas de Modelo de 
Negócios, Plano de Negócios, mentorias de validação, entre 
outras capacitações que ajudaram a modelar o sistema co-
mercialmente.
Hoje o APP ConstruCODE está disponível nas lojas oficiais da 
Apple Store e Google Play.

Foto: Marcelo Camargo_Agencia Brasil
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#PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

O 
ar-condicionado é um item indispensável na vida moderna, 
seja no carro, em casa ou estabelecimentos comerciais.  
O que alguns não percebem é que a falta de higienização dos 
equipamentos pode tornar o ar refrescante um transmissor 
de graves problemas de saúde. 

Tanto nos aparelhos domésticos quan-
to nos industriais é necessário fazer 
manutenção periódica e, no caso dos 
equipamentos de grande porte, os 
profissionais mais indicados para esse 
serviço são os engenheiros mecânicos. 
A categoria atualmente está mobilizada 

para tentar reverter o veto presiden-
cial à Lei Federal nº 13.589, que torna 
obrigatória a execução de um Plano 
de Manutenção, Operação e Controle 
(Pmoc) em sistemas e aparelhos de ar 
condicionado em edifícios de uso pú-
blico e coletivo. O veto retira a atribui-

ção que seria específica do engenheiro 
mecânico e estende para toda a área 
tecnológica.

O Comitê Nacional de Climatização 
e Refrigeração, que é formado pelo 
Sindicato da Indústria de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento de Ar – 
Sindratar e pela Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação 
e Aquecimento – Abrava, busca ajuda 
nacional para tentar reverter a situação.

Representantes do comitê estiveram no 
Crea-BA para explicar o problema e ga-
rantir o apoio da instituição. A Câmara 
Especializada de Engenharia Mecânica 
prontamente manifestou concordância 
com o pleito do comitê por meio de um 
documento no qual explicita as especifici-
dades que impedem a atuação de outros 
profissionais no Pmoc. De acordo com o 
analista técnico Pedro Rios, o conselho en-
viou documentos para compor a pasta do 
comitê, visando fortalecer o movimento.
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Germano Brandão, 
engenheiro mecânico

ENGENHEIROS MECÂNICOS 
MOBILIZADOS EM DEFESA 
DA PROFISSÃO
A luta é para reverter veto à lei  
que retira atribuição exclusiva  
da categoria para a manutenção  
de sistemas de ar condicionado
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PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

Falta fiscalização
O engenheiro mecânico Germano 
Brandão, que tem uma empresa res-
ponsável por implantar sistemas de 
refrigeração em shoppings e estabe-
lecimentos de grande porte, ressalta 
que geralmente não existe fiscalização 
e quem fica exposto a doenças respira-
tórias é o cliente. Ele lembra que, após 
o Ministro das Comunicações Sérgio 
Motta ter falecido, em 1998, vítima de 
uma bactéria contraída de um siste-
ma de arcondicionado, o Ministério da 
Saúde criou a portaria 3523/98, esta-
belecendo normas para a higieniza-
ção mensal dos aparelhos. O ministro 
foi vítima de uma das bactérias mais 
perigosas encontradas nos dutos que 

distribuem o ar: a legionella, causadora 
de infecções agudas e pneumonia.

Germano destaca que, sem manu-
tenção, o sistema de refrigeração é 
ambiente propício para a proliferação 
de organismos prejudiciais à saúde. 
O especialista destaca que a portaria 
estabelece, entre outras coisas, que os 
responsáveis por sistemas de clima-
tização com capacidade acima de 60 
mil BTUs deverão possuir um respon-
sável técnico habilitado com a função 
de manter um Pmoc.

O engenheiro lembra que os sistemas 
de dutos de grandes estabelecimentos, 
como shoppings e supermercados, pre-
cisam ser limpos periodicamente, pois 

Sistemas de dutos de grandes estabelecimentos  
acumulam sujeira e insetos mortos, que, com 
o tempo, geram microrganismos causadores 
de infecção pulmonar, problemas de pele e 

alérgicos, como rinite, asma e sinusite
Germano Brandão, engenheiro mecânico

acumulam sujeira e insetos mortos, 
que, com o tempo, geram microorganis-
mos causadores de infecção pulmonar, 
problemas de pele e alérgicos, como 
rinite, asma e sinusite. Para serviços 
mais complexos, existem até robôs para 
fazer a limpeza.

Sobre a questão do veto presidencial, 
Germano também defende que apenas 
engenheiros mecânicos devem atuar 
nessa área, pois é o profissional mais 
qualificado para o serviço.
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#PROFISSÃO: ENGENHEIRO DE PESCA

Além da amplitude de recursos 
aquícolas, estado é um dos maiores 
produtores de tilápia do mundo

POTENCIAL DA BAHIA TRAZ 
OPORTUNIDADES PARA 
ENGENHEIRO DE PESCA

Foto: Bahia Pesca
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Foto: Carol Garcia_GovBA

PROFISSÃO: ENGENHEIRO DE PESCA

Adriana formou-se em Engenharia 
de Pesca em 1994, pela Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, e sem-
pre atuou na área acadêmica. Ela 
foi uma das fundadoras do curso da 
Uneb, que foi o primeiro implantado na  
Bahia, em 1999.

Para quem se forma na Bahia, geralmen-
te as atividades são iniciadas nos tan-
ques rede da região de Paulo Afonso ou 
municípios de estados vizinhos, como 
Sergipe, Alagoas e Pernambuco, como 
detalha o também professor da Uneb, 
Lucemário Batista, que ainda tem ex-
periência em diversos órgãos públicos 
e empresas privadas.

Ele destaca ainda que a concorrência de 
estudantes de graduação pelo curso de 
Engenharia de Pesca da Uneb tem-se 
estabilizado nos últimos anos. “É ofere-

cida a quantidade anual de 40 vagas e 
temos observados que a evasão ao cur-
so tem diminuído e anualmente temos 
uma média 75% a 80% de formandos.”

C
om mais de mil quilômetros de litoral e uma grande quantidade de rios, 
a Bahia tem um imenso potencial para a pesca e para a piscicultura. 
Nesse contexto, a atuação de um profissional é imprescindível para que 
essas atividades possam ser desenvolvidas, com técnicas apuradas, 
envolvendo toda a cadeia produtiva.

A professora do curso de Engenharia 
de Pesca da Uneb, em Paulo Afonso, 
Adriana Cunha, chama a atenção para 
o fato de que esse profissional é com-
prometido com dimensões ecológicas, 
econômicas, sociais e políticas das co-
munidades. “Os cursos têm uma ten-
dência de trabalhar com vocação tec-
nológica, ou seja, a grade de disciplinas 
é montada com base na realidade das 
comunidades na qual estão inseridos”, 
explica Adriana.

Ela cita o exemplo de Paulo Afonso, 
que tem vocação tecnológica para a 
tilapicultura. “A primeira metade do 
curso é formada por disciplinas para 
a formação básica em Engenharia de 
Pesca, comum a todos os cursos do país. 
Da metade para o final, entram discipli-
nas específicas, como por exemplo a  
tilapicultura”, detalha.

Adriana Cunha, professora do curso de 
Engenharia de Pesca da Uneb
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seis ex-alunos do nosso curso que estão 
atuando na área”, afirmou, lembrando 
que o profissional é preparado para 
atuar tanto em água doce, quanto em 
água salgada.

O professor Lucemário ressalta ain-
da outras possibilidades de atuação: 
Organizações Não-Governamentais 
voltadas para estudos de impactos 
ambientais; monitoramento e controle 
da qualidade de água; fábricas de ração 
para peixes; pesquisa e produção de 
alevinos (filhotes de peixes); criação de 
peixes em viveiros e em tanques-rede; 
criação de ostra e atividades de maricul-
tura; venda de ração; beneficiamento 
e comércio de pescado e em empresas 
de extensão pesqueira.

 O profissional possui ainda uma atribui-
ção importante, que diz respeito ao tra-
balho junto a comunidades pesqueiras, 
remanescentes ou tradicionais. “Essas 
comunidades que possuem a atividade 
pesqueira como meio de subsistência 
precisam do apoio do engenheiro de 
pesca, que leva conhecimento técnico 
para ser inserido no dia a dia desses 
trabalhadores”, destaca Adriana. “Onde 
tem água, tem demanda de trabalho 
para esse profissional”, finaliza.

O município de Glória, vizinho 
a Paulo Afonso, é hoje o maior 

produtor de tilápia da Bahia
Adriana Cunha, professora do curso de 

Engenharia de Pesca da Uneb

tunidade está em órgãos municipais, 
estaduais e federais, além da área de 
ensino, já que hoje existem 25 cursos 
nas universidades no país, além dos cur-
sos abertos em institutos tecnológicos.”

Há oportunidades também no setor 
privado, nos empreendimentos volta-
dos para a criação de peixes. O enge-
nheiro tem atribuições ainda ligadas 
ao licenciamento das áreas aquícolas 
e são responsáveis pela assinatura da 
documentação vinculada à Agência 
Nacional de Águas, que libera as  
atividades nas localidades.

Águas doces  
ou salgadas
Adriana destaca ainda uma área mais 
recente em que o engenheiro de pesca 
atua, que é a Marinha Mercante. “Temos 

Caráter vocacional
Paulo Afonso é destaque na tilapicul-
tura, fazendo com que a Bahia seja um 
dos líderes mundiais nessa produção. 
“Na cadeia produtiva, o município é o 
maior destaque, pois consegue fechar 
o ciclo econômico, envolvendo a par-
te produtiva, a presença de fábrica de 
rações e a engorda dos animais. Mas, 
em termos de criação de tilápia, por 
exemplo, o município de Glória, vizinho 
a Paulo Afonso, é hoje o maior produtor 
da Bahia”, diz a professora.

Dessa forma, o mercado vai-se tornan-
do mais atrativo a novos profissionais, 
tanto para os que querem atuar na 
área pública, quanto no setor privado. 
“Todo município que possui atividade 
pesqueira como um de seus potenciais 
tem uma demanda por profissionais de 
Engenharia de Pesca. Então, a opor-
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UMA LONGA ESTRADA 
A PERCORRER
Apenas 1% dos resíduos orgânicos no 
Brasil vão para compostagem; técnica 
pode ser uma oportunidade para 
profissionais de Engenharia

#COMPOSTAGEM
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Viviana Maria Zanta, professora do curso de Engenharia da Ufba

Existem cursos de formação superior 
que aprofundam mais o conhecimento 
técnico e operacional do processo de 

compostagem. A depender do porte do 
projeto ou seu objetivo é recomendável que 
profissionais de diferentes áreas trabalhem

C
erca de 50% dos resíduos urbanos gerados no Brasil são orgânicos, mas apenas 
1% desse total é destinado à compostagem. Esses números, do Ministério do 
Meio Ambiente, mostram bem o descompasso entre a produção de resíduos 
orgânicos e sua destinação correta. Quando descartados em lixões, eles  
podem gerar  poluição e contaminação do solo e da água devido ao chorume 

produzido, além de favorecer a proliferação de vetores de doenças.

tagem. “Existem cursos de formação 
superior que aprofundam mais o co-
nhecimento técnico e operacional do 
processo de compostagem. A depender 
do porte do projeto ou seu objetivo é 
recomendável que profissionais de di-
ferentes áreas trabalhem.”

A especialista ressalta, por exemplo, 
que a aplicação do composto para fins 
agrícolas requer conhecimentos mais 
pertinentes ao campo de conhecimento 
dos profissionais vinculados à área de 
Agronomia.   Por outro lado, dimen-
sionamento do projeto e estudos de 
viabilidade são mais afeitos à atuação 
profissional dos engenheiros.    

A professora aponta como vantagens 
da compostagem a redução do volume 
dos resíduos orgânicos, a inativação de 
microrganismos patogênicos e a pro-
dução de material mineralizado com 
características favoráveis ao uso na 
agricultura ou para biorremediação do 
solo. “É importante ressaltar que contri-
buem para a eficiência do processo de 
compostagem a qualidade do resíduo 
orgânico e as condições operacionais 
do processo, fatores que devem ser pla-
nejados e controlados para assegurar a 
qualidade do produto.”

Nicho de mercado
A  professora Viviana acredita que 
existe um nicho a ser explorado pelos 
profissionais da área. “Há um mercado 
para a prestação de serviços utilizan-
do essa técnica de forma centralizada 
ou descentralizada, em diferentes es-
calas”, ressalta a especialista, dando 
como exemplos de potenciais clientes 
condomínios, centros comerciais, cen-
tral de abastecimento, escola, presídio, 
indústria e até o próprio município. 

“Se pensarmos em áreas rurais, po-
demos utilizar com matéria-prima do 
processo os resíduos do agronegócio 
que, por sua vez, podem ter insumos 
substituindo fertilizantes.” Para áreas 
isoladas, como as ilhas, a professora diz 
que também seria uma opção a ser con-
siderada, pois pode valorizar os resíduos 
e os inserir como composto, localmente. 

Do ponto de vista de política pública, 
a professora destaca a experiência de 
São Paulo, com o programa de compos-
tagem doméstica (Composta SP), além 
do projeto revolução dos baldinhos, em 
Santa Catarina. Segundo a especialista, 
existem poucas experiências em larga 
escala na gestão dos resíduos sólidos 

Uma das formas de dar um destino ade-
quado a esses resíduos é investir em 
compostagem, um processo controlado 
de transformação da matéria orgânica 
e que pode ser feito tanto por pessoas 
físicas quanto por empresas como res-
taurantes, hospitais e escolas, fontes de 
geração desse material. 

Segundo a professora do curso de 
Engenharia da Ufba Viviana Maria 
Zanta, que possui pós-doutorado 
em Resíduos Sólidos pela Escola de 
Engenharia de São Carlos/USP, a com-
postagem pode ser definida como a 
biodegradação de resíduos orgânicos 
em compostos mais estáveis, minera-
lizados, como as substâncias húmicas.

O processo, destaca a professora, en-
volve principalmente conhecimentos 
de Química e Biologia e pode ser apli-
cado a diferentes tipos de resíduos 
orgânicos, e  utilizado em projetos de 
Engenharia de diferentes graus de com-
plexidades e escalas, combinados ou 
não a outros sistemas. Segundo ela, 
Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, 
Engenheiros Agrônomos, Civis e 
Engenheiros Químicos, além de Biólogos 
e Agrônomos, podem estar preparados 
para trabalhar em projetos de compos-

#COMPOSTAGEM
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de origem doméstica. “Começa-se a se 
observar a adoção dessa técnica para re-
síduos comerciais em centros urbanos. 
Projetos baseados no compromisso do 
cidadão em incorporar a prática da com-
postagem doméstica ou comunitária.”  

Na capital baiana, a professora lembra 
que a Prefeitura de Salvador já desen-
volveu um trabalho de Compostagem 
no Parque Sócioambiental de Canabrava 
utilizando resíduos verdes com resíduos 
orgânicos da central de abastecimento.

Efeito estufa
 Professora Viviana ressalta outra van-
tagem da compostagem: a diminuição 
do efeito estufa. Segundo ela, o proces-
so é aeróbio e libera dióxido de carbono 
na atmosfera. “Esse gás, junto com o gás 
metano, contribui para o efeito estufa. 
No entanto, o potencial de absorção 
de radiação infravermelha do dióxido 
de carbono é 20 vezes menor do que o 

do gás metano, por exemplo, produzido 
em lixões.”

Outro aspecto é que a adoção da com-
postagem em centrais descentralizadas 
ou pela iniciativa individual reduz a 
quantidade de resíduos sólidos a ser 
transportada, consequentemente, a 
queima de combustíveis fósseis que 
liberam dióxido de carbono.

A professora considera importante a 
preocupação com o efeito estufa e o 
desperdício de recursos naturais, mas 
ressalta que devemos, antes de tudo, 
mudar o nosso comportamento, redu-
zindo a geração de resíduos sólidos, 
incluindo os orgânicos. “Uma vez gera-
do o resíduo, temos que procurar rotas 
tecnológicas para reaproveitá-lo e a 
compostagem é uma boa alternativa.” 

A especialista acredita que essa técnica 
ainda é pouco conhecida.  “A compos-
tagem é utilizada de forma dispersa, 
voluntária e empírica pela população”. 
Em relação aos gestores públicos e tam-

bém os dirigentes de empresas privadas 
que geram resíduos orgânicos, ainda 
é necessário mostrar e enfatizar as 
vantagens de se implantar a compos-
tagem com base em critérios técnicos 
de Engenharia.

A  engenheira Viviana destaca que na 
Ufba há algumas iniciativas em cará-
ter experimental ou de extensão. “Por 
ser docente do curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, posso dizer que 
há disciplinas e atividades nesse curso 
que permitem a capacitação do futuro 
engenheiro no tema.”

Compostagem  
em caixas imita  
a natureza
Fundadora do projeto “Compostagem 
é Vida” e da empresa Terra Vida, com 
sede em Busca Vida, no Litoral Norte, 
Betina Bona é uma entusiasta da  
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compostagem. Mesmo sem ter forma-
ção em Agronomia, ela lida com essa 
técnica há 20 anos. “Comecei de forma 
intuitiva, com ajuda e orientação de 
amigos permacultores. Com a práti-
ca e estudo sobre o assunto, hoje dou 
treinamento e forneço os sistemas de 
compostagem em caixas.”

Segundo Betina, que atua de forma 
profissional há quatro anos, a com-
postagem em caixas imita a natureza, 
permitindo que os restos de nossos 
alimentos sejam devolvidos em for-
ma de nutrientes à terra. Descartando,  
assim, qualquer uso de agrotóxico, torna 
as plantas mais saudáveis, contribuin-
do com a saúde e meio ambiente. “Em 
vez de jogar restos de comida no lixo, 
que misturado com outros resíduos se 
torna tóxico, devolvemos à natureza, 
para que, assim, a terra continue nos 
alimentando.”

A Terra Vida encomenda caixas de plás-
tico reciclado de indústrias e fornece aos 
clientes, que são treinados para realizar 
o processo de compostagem, fornecen-
do soluções em diferentes escalas para 
gestão de resíduos orgânicos.  Escolas, 
restaurantes e lojas, além de pessoas 
físicas, constituem a sua clientela. “O 
sistema de compostagem em caixas 
é ideal para apartamentos e moradias 
urbanas, pois o processo é simples e se-
guro, ocupando apenas alguns minutos 
de dedicação, e as caixas não precisam 
de muito espaço”, garante Betina.

Segundo a especialista, o manejo é fácil, 
porém exige alguns cuidados. É preciso 
selecionar o que vai para a composta-
gem. Carne, por exemplo, não é ade-
quado, assim como não indica excesso 
de alimento cozido. “Comparo esse 
processo com o nosso corpo. Somos 
como caixas composteiras, as frutas e 
verduras cruas são ricas em enzimas 
e processam de forma natural a com-
postagem, enquanto o alimento cozido 
ou industrializado utiliza enzimas de 
outros alimentos para a sua digestão.” 

Restos de frutas, verduras e pó de café 
são alguns resíduos orgânicos que 
podem ser misturados com folhas ou 
serragem para dar o equilíbrio dentro 

#COMPOSTAGEM Foto: Adelmo Borges
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das caixas. Betina explica que preci-
sa haver uma mistura uniforme entre 
elementos secos e molhados para uma 
boa compostagem.

Outro aspecto interessante é que o 
método não impõe horários rígidos. A 
pessoa pode juntar resíduos de um dia 
para o outro e misturar depois. “Como é 
um processo similar ao da natureza, os 
resultados serão mais rápidos se existir 
equilíbrio”, destaca Betina, acrescentan-
do que geralmente em 30 dias a terra 
já está pronta para o uso.

De posse do resultado da compostagem 
(uma terra rica em nutrientes), o indiví-
duo pode colocar em vasos de plantas, 
doar para amigos, levar para a praça 
do bairro ou simplesmente devolver 
à natureza.

As caixas têm tamanhos de acordo com a 
escala de resíduos gerados pelo indivíduo, 
família ou empresa. São três caixas, duas 
digestoras superiores, onde se coloca o 
adubo sólido, e uma terceira, que fica 
embaixo, chamada de coletora, que vai 
armazenar o excesso de líquido dos ali-
mentos. Nesse recipiente se forma o cho-
rume, que também se torna fertilizante.

Betina ensina que não é recomendável 
que a caixa fique no sol, pois as minho-
cas gostam de frescor e quanto mais frio 
o ambiente, mais confortável para elas, 
caso a opção seja criar as minhocas ver-
melhas no sistema de compostagem: 

e assim o resultado do adubo ser ainda 
melhor, já que o húmus, gerado por elas, 
é o adubo preferido pelos jardineiros e 
paisagistas. A composteira também não 
deve ser exposta à chuva, porque água 
em excesso pode interferir no equilíbrio 
da umidade.

A especialista destaca que o custo das 
caixas é diluído nos benefícios de uma 
terra de qualidade e também na satisfa-
ção de se fazer um descarte consciente. 
“Essa experiência serve também para 
mudar a relação dos indivíduos com o 
seu alimento. Eles passam a ser produ-
tores de terra, desvendado mistérios e 
proporcionando algumas surpresas e 
descobertas da natureza.”

Betina diz que é comum a pessoa pas-
sar a selecionar melhor os alimentos, 
dando preferência às folhas, frutas e 
legumes, comprando menos alimentos 
industrializados, passando a observar 
mais seu consumo e descarte, com mais 
consciência e atenção.

COMPOSTAGEM

ESTUDANTES 
APRENDEM A 
TÉCNICA
Alguns colégios em Salvador já 
perceberam a importância da 
compostagem para formar ci-
dadãos conscientes. É o caso da  
Escola Experimental, no bairro 
de Vila Laura, que há três anos 
desenvolve esse trabalho com 
os alunos. De acordo com a coor-
denadora pedagógica Juliana 
de Oliveira, a ação faz parte do 
Projeto Solo, que aproxima os 
alunos da natureza.

O estabelecimento tem uma 
composteira Terra Vida, mas a 
intenção é adquirir mais algumas 
em breve. Durante a aula, a com-
posteira é abastecida e os alunos 
têm a oportunidade de conhecer 
o processo na prática, pegando na 
terra e entendendo como funcio-
na o descarte e a transformação.

Juliana explica que a escola 
tem uma lixeira orgânica e que, 
independentemente do projeto 
com os alunos, a composteira é 
abastecida durante todo o ano.  
O colégio, que possui cerca de 
300 alunos, em um pequeno 
espaço, antes inutilizado, agora 
atrativo e explorado, usa a terra 
adubada nas plantas, pequenas 
mudas ou horta.

Betina Bona, especialista em compostagem

Em vez de jogar comida no lixo, 
devolvemos à natureza, para que a terra 

continue nos alimentando
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#ENERGIA EÓLICA

BONS VENTOS  
NA BAHIA
Estado é o segundo maior produtor 
do Brasil em energia eólica; setor 
abre oportunidades para vários 
ramos da Engenharia

A
quela brisa agradável que sentimos no litoral baiano é uma mostra quase imperceptível 
do potencial do estado para a geração de energia eólica. Mas é preciso se deslocar até o 
interior para não apenas sentir, mas também enxergar a concretização desse potencial 
e os investimentos feitos em energia limpa e renovável. Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), a Bahia possui hoje mais de 100 usinas 

eólicas em operação, com potência instalada de mais 2,5 Gigawatts (GW), totalizando cerca de  
R$ 9 bilhões em investimentos, distribuídos em 17 municípios. 

Foto: Arquivo Renova Energia
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Foto: Ascom SDE

Laís Maciel, diretora de  
Desenvolvimento de Negócios da SDE

Por isso, os maiores parques eólicos do estado 
estão em municípios como Caetité, Campo 
Formoso, Sento Sé, Gentio do Ouro, Igaporã, 
Guanambi e Pindaí. Além disso, conforme des-
taca a diretora da SDE, Brotas de Macaúbas, 
Cafarnaum, Bonito, Brumado, Casa Nova, Morro 
do Chapéu, Mulungu do Morro, Sobradinho, 
Xique-Xique e Dom Basílio são outras cidades 
que vêm despontando como novas fronteiras 
do desenvolvimento eólico baiano.

Bahia está situada em uma região onde 
os ventos litorâneos não têm a mesma 
força presente em estados que estão 
mais próximos do Equador, a exemplo 
do Ceará ou o Rio Grande do Norte. 

O consultor detalha que a Bahia, entre-
tanto, está na chamada zona de conver-
gência, onde ocorre exatamente a mu-
dança das posições dessas massas de ar 
da atmosfera e o fenômeno acontece a 
uma altura estimada entre 800 m e 1,2 
mil metros. “Para você ter a percepção 
desse efeito de vento de grande quan-
tidade, é preciso estar em uma altura 
elevada no estado, o que só é identifi-
cado na região central, que favorece o 
aproveitamento dessas massas de ar.” 

Rafael destaca ainda que, apesar de 
não ter a mesma intensidade do ar re-
gistrado no Rio Grande do Norte, por 
exemplo, essa região da Bahia tem um 
vento muito mais constante. “Sofremos 
também menos com turbulência, e te-
mos um vento mais previsível, o que 
favorece a geração de energia.”

Em termos comparativos, o Brasil tem, 
atualmente, segundo a Associação 
Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), 
518 usinas instaladas, gerando 13 GW. 
Há ainda capacidade para a construção 
de mais 4,87 GW no país. 

A Bahia desponta no cenário nacional 
como o segundo maior produtor de eó-
lica do país, atrás apenas do Rio Grande 
do Norte. De acordo com Laís Maciel, di-
retora de Desenvolvimento de Negócios 
da SDE, a projeção para o final de 2019 
é de que a Bahia dobre o número de 
parques eólicos em funcionamento e 
seja também líder na geração desta 
fonte de energia, ultrapassando o Rio 
Grande do Norte. “Serão mais de 200 
parques espalhados pelo interior do 
estado, onde o potencial de geração 
pela força dos ventos é maior.”

A justificativa para esse potencial maior 
no interior vem da posição geográfi-
ca da Bahia. O consultor da empresa 
Eolus, Rafael Valverde, especialista em 
diversos tipos de energia, explica que a 

Temos um vento mais previsível, o 
que favorece a geração de energia

Rafael Valverde, consultor da empresa EolusFo
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• Caetité 
• Campo Formoso 
• Sento Sé 
• Gentio do Ouro 

• Igaporã   
• Guanambi 
• Pindaí  
• Brotas de Macaúbas   

• Cafarnaum 
• Bonito   
• Brumado

• Casa Nova  
• Morro do Chapéu 
• Mulungu do Morro

• Sobradinho 
• Xique-Xique 
• Dom Basílio

Municípios com parque instalado

ENERGIA EÓLICA NA BAHIA

#ENERGIA EÓLICA

A Bahia possui 
hoje 100 
usinas 

com potência 
instalada de 

mais de  
2,5 GW

Investimentos totalizam 
R$ 9 bilhões, distribuídos  

em 17 municípios

A previsão é 
que até o final 

de 2019 
o número de 
parques 
eólicos 

na Bahia 
dobre

Serão mais 
de 200 

parques 
espalhados 

pelo interior  
da Bahia  

nos próximos  
dez anos

A cadeia produtiva gera mais de 
3 mil empregos

A Bahia é o 
segundo 

maior 
produtor 
do país, atrás 

apenas do 
Rio Grande do 

Norte
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Melhores ventos  
do mundo
Fundada há 17 anos, a Renova Energia é 
uma das empresas que atua na implan-
tação e operação de empreendimentos 
de geração de energia renovável. Ao 
longo da sua história, a Renova sempre 
priorizou o desenvolvimento de projetos 
de forma integrada, sendo responsável 
pela operação de seus parques eólicos, 
solares ou pequenas centrais hidrelétri-
cas. O diretor de Engenharia e Operação 
da Empresa, Carlos Rogério Carvalho, 
destaca a característica especial da 
Bahia, confirmando que os melhores 
ventos do mundo para geração de ener-
gia estão no sudoeste baiano.

“Trata-se de uma região especial para 
este tipo de atividade. Os ventos do 
local são únicos, estamos falando de 
ventos unidirecionais e sem rajadas. 
O que acontece na região de Caetité, 
onde atuamos há mais de uma década, 
é que o setor encontrou as condições 
ideais para a geração de energia.” Fora o 
trabalho de assegurar uma matriz ener-
gética mais diversificada e limpa para 
o país, as empresas de eólica também 
possuem um importante trabalho social 
nestas áreas, que geralmente possuem 
baixa atividade econômica.

“Grande parte das empresas do setor 
não compra as propriedades onde es-
tão instalados os aerogeradores, elas 
arrendam estas áreas. Esta dinâmica 
colabora para fixar o homem no seu 
local de origem, o campo, como também 
gera uma renda extra para as famílias.” 
Segundo Carlos Rogério, são pagos, aos 
proprietários dos terrenos, algo entre 
1% e 2,5% sobre a forma de royalties de 
arrendamento. “Um único aerogerador, 
por exemplo, rende aproximadamente 
R$ 800 reais por mês para a família. 
Este é o valor praticado pela Renova, 
ele pode alterar de acordo com a em-
presa. Tem fazenda que possui até 20 
aerogeradores. Então, é um diferencial 
o fato de podermos contribuir com a 
inserção de renda nessas localidades.”

No aspecto produtivo, o diretor da 
Renova destaca que os ventos do ser-
tão baiano, além de possuírem médias 
elevadas de velocidade, mudam pouco 
de direção. “Os ventos unidirecionais 
aumentam o fator de capacidade do pro-
jeto. Na Europa, por exemplo, algumas 
máquinas precisam dar três ou quatro 
voltas em busca do vento. Cada volta 
dessas significa perda de produção. Isso 
quer dizer que naquela região temos 
uma produção elevada de energia.”

Carlos Rogério recorda que a Bahia des-
lanchava seu potencial de energia eólica 

há cerca de dez anos, quando começaram a ser 
realizados os primeiros leilões para o setor. “Os 
leilões começaram a ser realizados naquele pe-
ríodo baseados na competitividade, com foco em 
redução de tarifa e queda no preço da energia.”

Ele ressalta que os leilões brasileiros são os 
mais disputados do mundo. “O menor preço de 
implantação de energia eólica encontra-se no 
Brasil e isso está associado a um dos melhores 
potenciais do mundo”.

Evolução tecnológica 
do setor
Antes da fase dos leilões, o Brasil já estudava 
e tentava investir no setor. Porém, a Bahia não 
conseguiu acompanhar essas primeiras fases. 
Conforme explica Rafael Valverde, historica-
mente, o país sempre buscou por potenciais 
eólicos próximos à costa. “Os primeiros projetos 
começaram na década de 90, ainda em caráter 
experimental, na costa do Ceará, no Rio Grande 
do Norte e em Fernando de Noronha.”

Essa é considerada a década dos pioneiros da 
energia eólica do Brasil, que foi seguida, no iní-
cio dos anos 2000, com a criação do Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa), 
do Governo Federal. “Mais precisamente em 
2004, o programa foi implantado, mas a Bahia 
não conseguiu aprovar projetos na ocasião”, 
recorda Rafael.

A terceira fase já é o período dos leilões, iniciada 
já por volta de 2009. “Foi quando a Bahia en-
trou no cenário e recuperou o terreno perdido 
deixado anteriormente”, reforça o consultor. 

Carlos Rogério, da Renova, recorda quando 
começou a atuar no setor, naquele período. 
“Para construir um parque eólico, era necessário 
ter uma tarifa entre, no mínimo, R$ 250 e R$ 
300, enquanto 1 MW de eólica custaria cerca 
de R$ 6 milhões. Após os leilões, há tarifas que 
chegam a R$ 65 MW/h e o preço médio do MW 
fica em torno de R$ 4 milhões. Ou seja, em 
pouco mais de oito anos, as medidas tomadas 
pelos agentes do setor contribuíram e muito 
para a diminuição do custo.”

Ainda segundo Carlos, outro fator que contri-
buiu para o avanço na Bahia se deu ao próprio 
processo de inovação tecnológica do setor. 
“Hoje, temos parques maiores e pás maiores. 
A maior pá, quando começamos, tinha cerca 
de 30 metros. Hoje, temos pás que chegam a 
62 metros”, ressalta.
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de 2.027 MW ao longo dos próximos 
anos. “Naturalmente, isso significa um 
incremento de novas oportunidades 
para atuação de profissionais, principal-
mente na fase de implantação, caracte-
rizada por agregar a maior quantidade e 
diversidade de oferta no que diz respeito 
aos postos de trabalho.”

A projeção da Abeeólica (Associação 
Brasileira de Energia Eólica) reforça es-
sas oportunidades. De acordo com estu-
dos da entidade, para cada MW instala-
do no sistema elétrico proveniente de 
parques eólicos, são gerados 15 postos 
de trabalho. “Portanto, as oportunidades 
estão de ‘vento em popa’, principalmen-
te para profissionais capacitados e com 
experiência no ramo”, conclui Leoni.

#ENERGIA EÓLICA

geradores. “Nessa área, temos forte atua-
ção nas unidades fabris dos técnicos de 
mecânica, elétrica e instrumentação.”

Leoni tem experiência de onze anos no 
setor de energias renováveis, atuando em 
diversos projetos, como o “Luz para todos”, 
na Coelba, com o uso de energia fotovol-
taica para a redução de unidades consu-
midoras sem acesso ao serviço de energia 
elétrica. Na Renova, ele é responsável 
pela gestão do pipeline de 7.000MW 
de projetos eólicos, Solares e PCHs.

O gestor destaca também que, em 2017, 
o investimento no setor eólico no Brasil 
foi da ordem de US$ 3,6 bilhões, o que 
representou 58% do montante inves-
tido em energias renováveis no Brasil, 
fruto de uma expectativa de inserção 

No aspecto profissional, o setor 
eólico pode ser considerado um 
aglutinador de diversas áreas, 

não apenas da Engenharia. O engenhei-
ro eletricista Pedro Leoni, que atua como 
gerente de desenvolvimento da Renova 
e há mais de dez anos acompanha di-
retamente o segmento eólico, destaca 
que o setor pode agregar profissionais 
de diversos ramos da Engenharia, 
além de Geografia, Economia e Direito 
Ambiental. “Esses são alguns dos pro-
fissionais que se destacam na concep-
ção, viabilidade e operação de parques 
eólicos”, afirma.

O engenheiro destaca ainda outra cadeia 
relevante dentro do setor para geração de 
empregos, que é o de fabricantes de aero-

Oportunidade para diversos 
ramos da Engenharia
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Setor gera mais de 
três mil empregos 
na Bahia
A SDE aponta que a Bahia tem boas 
perspectivas para o setor eólico nos 
próximos anos. “O estado tem um dos 
maiores potenciais já mapeados do país, 
conforme demonstra nosso Atlas Eólico, 
com ventos constantes, unidirecionais e 
sem rajadas, que proporcionam fatores 
de capacidade acima de 50%”, ressalta 
Laís Maciel.

Segundo a diretora da SDE, o estado 
ainda é líder no volume de projetos 
comercializados em leilões de energia 
e possui uma cadeia produtiva consoli-
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Parques implantados pela Renova na região de Caetité

dada, gerando mais de 3 mil empregos 
nas unidades industriais dos principais 
fabricantes de equipamentos do se-
tor. “A Bahia se diferencia dos demais, 
além das políticas e ações adotadas e 
daquelas em andamentos, atualmente 
já existe uma infraestrutura instalada 
no interior que torna a ampliação de 
projetos já existentes negócios ainda 
mais atrativos.”

Mas, para quem é do setor, alguns de-
safios ainda precisam ser superados. 
Na visão de Carlos Rogério, da Renova, 
a logística é um ponto crucial. “Ainda 
temos um país deficiente nesse quesito. 
O transporte das pás, das torres, ainda é 
muito complicado. Perto do que foi um 
dia melhorou muito, mas ainda assim é 

complicado. A logística é um fator chave 
para o contínuo desenvolvimento do 
setor eólico no Brasil.”

Outro ponto destacado pelo diretor da 
Renova é a questão do financiamen-
to para projetos de energia eólica. “O 
grande financiador do país, hoje, é o 
BNDES, mas a instituição não tem 
condições de atender a todos o tem-
po todo. Além disso, temos um setor 
onde os componentes são, em sua 
maioria, importados. Então, a instabi-
lidade cambial impacta na matriz de 
produção. Se o dólar dispara, podemos  
perder competitividade.”

O consultor Rafael Valverde destaca 
ainda a necessidade de recuperação do 
crescimento econômico. “Novos proje-
tos foram desacelerados nos últimos 
anos em função da crise. É preciso lem-
brar que os projetos de energia eólica 
trabalham com horizontes futuros. Ou 
seja, empreendimentos iniciados nes-
te ano só vão gerar energia em 2022. 
Estamos olhando para frente e o setor 
como um todo precisa que a econo-
mia se reestabeleça para continuar  
seu desenvolvimento.”

Uma ameaça inusitada vem do campo 
político, que é uma Proposta de Emenda 
à Constituição criada pelo deputado 
federal Heráclito Fortes que determina 
que se cobre imposto sobre o vento.  
A PEC 97/2015 é justificada, afirmando 
que os ventos pertencem “a todo o povo 
brasileiro (...) e os parques eólicos que 
produzem energia elétrica a partir dos 
ventos (…) devem gerar compensação 
financeira.”

O projeto prevê a transformação do 
potencial energético dos ventos em pa-
trimônio da União, o que resultaria em 
pagamento de royalties por sua explo-
ração. A proposta tramita no Congresso.

Novos projetos foram desacelerados nos últimos anos 
em função da crise. É preciso lembrar que os projetos 
de energia eólica trabalham com horizontes futuros

Rafael Valverde, consultor da empresa Eolus
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Lenços umedecidos ecológicos
Considerados grandes vilões para o meio ambiente, os lenços 
umedecidos não são recicláveis e levam anos para se decompor. Uma 
empresa de Santa Catarina desenvolveu uma tecnologia inovadora, 
colocando no mercado um lenço umedecido biodegradável, feito 
com fibra natural de origem vegetal. As madeiras utilizadas são de 
manejo sustentável, com certificação. Para hidratar a pele dos bebês, 

os produtos contam ainda com ingredientes naturais como extratos 
de erva cidreira e aloe vera.

Copo que não pode ser derrubado
Quem já derramou café ou água no teclado do notebook sabe o transtorno que isso 
causa. Em alguns casos, o equipamento não pode ser recuperado. Prevenir esse tipo 
de ocorrência é a proposta da Mighty Mug, um copo especial que funciona com uma 
tecnologia de sucção que faz com que uma ventosa prenda-o a praticamente qualquer 
superfície plana. Ele não pode ser derrubado, por mais que a pessoa tente. Mas, apesar de 
ficar preso à superfície, o copo pode ser levantado com facilidade. Os modelos térmicos 
são capazes de manter o calor por até seis horas ou deixar a bebida fresca por até 14 horas.

Filtro para evitar 
desperdício
Uma empresa britânica desenvolveu um filtro 
para diminuir o desperdício de banana. O artefato 
promete prolongar o tempo em que a fruta 
permanece verde, garantindo assim uma maior 
vida útil. O filtro, colocado junto com as frutas 
antes do transporte, absorve o etileno da banana 
– hormônio que provoca o amadurecimento.  

Pelos testes feitos, o ciclo de vida da fruta dobrou 
com o filtro, chegando a 70 dias.
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Canoa movida a energia solar
Uma canoa movida a energia solar está ajudando a poluir menos a atmosfera 
com a queima de combustível fóssil. Batizada de Tapiatpia, a embarcação 
está ajudando comunidades indígenas a navegar pela Amazônia. A canoa 
percorre 67 km pelos rios Capahuari e Pastaza, no Equador, ajudando na 
locomoção de cerca de mil pessoas que vivem em nove assentamentos. 
A canoa, feita em fibra de vidro, utiliza 32 painéis solares em seu teto e se 
inspira no desenho de embarcações usadas por indígenas que vivem no 

norte do país. Antes, o transporte entre as aldeias era realizado apenas 
por barcos movidos a gasolina e diesel.

Mais precisão na irrigação 
A Embrapa e uma empresa dos Estados Unidos desenvolveram 
uma tecnologia que promete reduzir em até 50% o consumo 
de energia e água nas lavouras. O equipamento, batizado de 
Saci (Sistema Automático de Controle de Irrigação), funciona 
com um sensor que percebe mínimas alterações de umidade 
do solo, acionando automaticamente o fornecimento de água 
conforme a necessidade das plantas. Os pesquisadores explicam 
que a economia será gerada porque o Saci acionará a irrigação 
somente nas áreas da plantação que precisam de água, em vez 
de irrigar toda a lavoura simultaneamente, como ocorre nos 
sistemas convencionais. Essa característica o torna ideal para ser 
empregado em fazendas que utilizam a agricultura de precisão.

Garrafa ecológica
Uma garrafa de água biodegradável é a aposta do cientista britânico James Longcroft 
para diminuir a quantidade de plástico lançado no meio ambiente. O produto é feito de 
material  reciclável e sua decomposição ocorre de maneira não tóxica dentro de alguns 
meses. Não foi revelado o material usado na parte interna da garrafa, mas o exterior é 
feito de papel reciclado. Segundo pesquisa recente, cerca de 1 milhão de garrafinhas de 
plástico são vendidas a cada minuto no mundo. As garrafas biodegradáveis devem 
chegar ao mercado britânico até o final do ano.
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U
m prédio inacabado, ocupado por famílias carentes em 
frente ao Centro de Convenções da Bahia, no bairro do 
Stiep, é um retrato da falta de fiscalização municipal. 
A tragédia ocorrida em São Paulo, em maio, quando 
um prédio ocupado por sem-teto, no centro da cidade, 

pegou fogo e desabou, ligou o sinal de alerta dos órgãos envolvidos 
com a questão. Tanto que foi criado um grupo de trabalho voltado 
para ampliar as atividades do Projeto Casarões, ação desenvolvida 
pela Codesal que visa vistoriar imóveis do Centro Histórico.

De acordo com Giesi Nascimento Filho, 
engenheiro civil e arquiteto, assessor 
técnico do Crea-BA, a situação em 
Salvador não é muito diferente da de 
São Paulo. “O Centro Histórico tem 
muitas habitações ocupadas irregu-
larmente”, afirma o assessor técnico, 
acrescentando que existem também na 
cidade diversos prédios abandonados 
invadidos.

Fotos: Adelmo Borges

Giesi Nascimento Filho, 
engenheiro civil e arquiteto

TRAGÉDIA 
ANUNCIADA
Prédios em Salvador abandonados 
e ocupados irregularmente 
oferecem risco aos moradores 

HABITAÇÃO
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No caso de edificações residenciais, a 
lei prevê a manutenção de cinco em 
cinco anos. Ou seja, nesse período o 
proprietário, o síndico ou responsável 
deve contratar um engenheiro civil ha-
bilitado para fazer uma inspeção na 
edificação, levantar todos os pontos 
que apresentem algum risco e elaborar 
um laudo técnico, apontando os pro-
blemas e a necessidade ou não de se 
fazer um reparo ou reforma. Além do 
engenheiro civil, que analisa as estru-
turas, as instalações hidrossanitárias 
e a edificação como todo, também o 
engenheiro eletricista atua na revisão 
das instalações elétricas, telefônicas, 
de lógica, o engenheiro mecânico nas 
instalações dos elevadores, ar-condi-
cionado, máquinas e motores.

Legislação não 
é cumprida em 
Salvador 
O técnico do Crea-BA lembra que 
Salvador possui, desde 2001, uma le-
gislação de manutenção predial, Lei n.º 
5.907, de 23 de janeiro de 2001, regu-
lamentada pelo Decreto nº 13.251, de 
27 de setembro de 2001, que, se fosse 
cumprida à risca, reduziria os riscos para 
a população. Ele lembra que o Crea-BA 
teve, inclusive, uma participação efetiva 
na criação dessa lei, que foi promulgada 
depois de alguns acidentes ocorridos à 
época em prédios da capital, inclusive 
com vítimas fatais.

“O problema é que essas edificações 
abandonadas não têm a infraestrutura 
implantada, portanto sem instalações 
elétricas, hidráulicas e de gás adequa-
das, e as pessoas que ocupam esses 
imóveis acabam fazendo gambiarras, 
sobrecarregam as instalações, sem 
orientação técnica, colocando o prédio 
em situação de risco.” Segundo Giesi, a 
maioria dos incêndios são decorrentes 
de curto-circuito elétrico. “Além disso, 
essas famílias dividem os ambientes 
usando plásticos, lonas e madeiras, 
materiais altamente combustíveis, 
utilizam o fosso dos elevadores como 
depósito de lixo; tudo isto contribui para 
a rápida propagação do fogo em caso  
de incêndio.”

#HABITAÇÃO
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RISCO DE CURTO-
CIRCUITO É GRANDE
O engenheiro civil e de segurança do 
trabalho Leonel Borba Santos, coor-
denador da Câmara Especializada de 
Engenharia Civil do Crea-BA, lembra 
que não é papel do Conselho fiscalizar 
imóveis abandonados. Mas, em um 
caso extremo que prejudique a socie-
dade, o órgão pode fazer uma vistoria 
e elaborar uma nota técnica para enca-
minhar aos órgãos competentes.

Leonel ressalta que o maior problema 
das invasões está nos imóveis ocupa-
dos no Centro Histórico, pois o risco é 

muito grande não só para quem mora, 
mas também para a vizinhança.

O conselheiro ressalta que esses casa-
rões geralmente possuem paredes de 
grandes espessuras e madeira como 
piso dos pavimentos. No período de 
chuva, como geralmente esses imóveis 
não recebem manutenção sistemática, 
a água penetra no imóvel através dos 
telhados, criando umidade excessiva 
nas paredes, que, com o tempo, pode 
chegar, em certas situações, ao colapso 
parcial ou total do imóvel.

No caso das ocupações irregulares de 
imóveis mais recentes, o engenheiro 
destaca que o mais grave são as ins-

talações elétricas desses locais, pois as 
pessoas, sem conhecimento técnico, 
vão derivando as ligações e chega uma 
hora que o sistema não suporta e ocorre 
um curto-circuito, seguido de incêndio. 
Além disso, geralmente esses prédios 
ocupados não têm extintores e outros 
equipamentos de combate ao fogo.

HABITAÇÃO

Giesi ressalta que essa medida aumen-
ta a vida útil da edificação, além de 
garantir mais segurança aos usuários. 
Entretanto, a lei, que prevê multas no 
caso de descumprimento, não vem sen-
do seguida na capital, devido às dificul-
dades do poder público em fiscalizar.

O assessor do Conselho explica que, 
quando o engenheiro faz uma vistoria, 
emite um laudo técnico que aponta as 
falhas, as anomalias da edificação, e 
indica o tipo de intervenção a ser se-
guido para reparar os problemas de-
tectados. Ele faz uma ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica) no Crea-
BA, assumindo, perante à sociedade 

a responsabilidade pelo que está 
atestando, o que está escrito no re-
latório. “Mas ele não é o responsável 
pelos problemas identificados. Cabe 
ao proprietário ou síndico contratar 
profissionais habilitados ou uma em-
presa de Engenharia para executar o 
serviço”, destaca Giesi, acrescentan-
do que se o laudo indicar, por exem-
plo, a necessidade de revisão das 
instalações elétricas, o engenheiro 
eletricista deverá ser contratado; 
caso seja nos elevadores, o engenhei-
ro mecânico ou outras especialidades 
conforme o problema identificado no 
laudo técnico.

Fotos: Adelmo Borges

Leonel Borba Santos, engenheiro 
civil e de segurança do trabalho
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O problema das edificações abandonadas, 
prossegue Giesi, é que não existe um 
proprietário para assumir essa respon-

sabilidade e o poder público, muitas vezes, tem 
dificuldade de intervir nesses casos. Disse que 
se trata de uma questão social, que tem que ser 
enfrentada – que é a escassez de moradias e 
falta de emprego para a maioria da população.

O que cabe ao Crea-BA é exigir que exista um 
profissional habilitado para realização das vis-
torias e que este emita a ART desses laudos. 
Caso o engenheiro faça um laudo negligente 

ou incorreto e que venha colocar em 
risco a vida das pessoas, o Conselho 
vai apurar as responsabilidades e im-
putará a esse profissional as penalida-
des previstas em lei, que vão desde a 
advertência reservada (mais simples) 
à suspensão temporária da profissão, 
chegando até a cassação do registro, 
em casos extremos.

“Além disso, como o Crea é uma autar-
quia federal que visa fiscalizar o exer-
cício das profissões tecnológicas na 

Papel do Crea é exigir um 
profissional habilitado

#HABITAÇÃO

defesa da sociedade, nos cabe, ao saber 
de um problema desse tipo, denunciar 
à prefeitura, ao Ministério Público e os 
órgãos competentes para que alguma 
providência seja tomada.”

Giesi explica que a manutenção é o 
acompanhamento da saúde da edifica-
ção, que geralmente tem uma vida útil 
de 50 anos, mas se houver conservação 
vai durar muito mais. “A saúde de um 
edifício é igual a de um ser humano, 
precisa de acompanhamento especiali-
zado”, reforça o assessor, acrescentando 
que um imóvel ocupado de forma irre-
gular vai durar bem menos.

Ele dá como exemplo as ligações clan-
destinas de energia e a falta de coleta 
regular de lixo, o que faz com o poço do 
elevador seja usado como depósito de 
resíduos sólidos. Sem falar das infiltra-
ções, que podem comprometer toda a 
estrutura do prédio se não for feito um 
trabalho de impermeabilização.  

Giesi informa que o Crea-BA tem um 
convênio, firmado em 1986, com a 
Prefeitura de Salvador de parceria na 
fiscalização. “Nossos profissionais ob-
servam não só se a obra tem um res-
ponsável técnico, mas também se tem 
alvará municipal. Emitimos um relatório 
mensal à prefeitura para informar os 
casos que detectamos.”

O assessor técnico do Crea-BA reforça 
que a manutenção é importante não só 
porque dá tranquilidade aos moradores 
e usuários da edificação, mas também 
abre um campo de trabalho para os pro-

Giesi Nascimento Filho, engenheiro civil e 
arquiteto, assessor técnico do Crea-BA

Essas famílias dividem 
os ambientes usando 

plásticos, lonas e 
madeiras, o que 

contribui para a rápida 
propagação do fogo 
em caso de incêndio

Foto: Adelmo Borges
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PREFEITURA 
INTENSIFICA INSPEÇÕES 
NOS CASARÕES
Após a tragédia com o desabamento 
do prédio em São Paulo, a Prefeitura 
de Salvador resolveu formar um grupo 
de trabalho para ampliar as atividades 
do Projeto Casarões, ação desenvolvida 
pela Codesal no Centro Histórico e que 
já resultou na vistoria de 437 imóveis.

Segundo a coordenadora de Ações de 
Prevenção e Redução de Riscos do órgão, 
Gabriela Morais, essas vistorias permitem 
uma visão detalhada das condições do 
imóvel que são, posteriormente, georre-
ferenciados por meio de software.

“A partir do levantamento, é possível ter 
acesso imediato aos dados construtivos 
do imóvel, às condições da construção, 
se há risco de desabamento no local ou 
se sofreram danos por problemas rela-
cionados à chuva ou estruturais”, afirma.

Dos casarões vistoriados, 143 apresen-
tam risco muito alto em sua estrutura; 
123, risco alto, 65; risco médio; 78, risco 
baixo e 28, sem risco. Os diagnósticos e 
demandas por obras são encaminhados 
aos proprietários.

Caso o imóvel seja tombado, as obras 
solicitadas são encaminhadas ao 
Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (Ipac) ou ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), responsáveis pelo 
patrimônio histórico, para que adotem 
os procedimentos necessários.

fissionais habilitados. “Um prédio mal 
conservado pode colocar em risco não só 
o morador, mas todos os usuários da edi-
ficação”, ressalta, lembrando o problema 
das marquises dos casarões do Centro 
Histórico, que, se não houver manuten-
ção, podem ruir e atingir um transeunte.

Por fim, Giesi lembra que a ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) tem várias normas ligadas à 
manutenção. Uma delas, a NBR 16.280 
de 2015, trata de obras de reformas e 
relaciona os requisitos para antes, du-
rante e depois de uma reforma em um 
prédio ou em uma unidade. Estabelece 
que toda obra que altere ou compro-
meta a segurança da edificação ou de 
seu entorno precisa ser submetida à 
análise da construtora e do profissional 
habilitado, dentro do prazo de garantia. 
Após este prazo, exige laudo técnico 
assinado por engenheiro e autorização 
expressa do proprietário. 

A norma foi criada após o desabamento 
do edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, 
que tinha um dos pavimentos em re-
forma. “A norma responsabiliza o sín-
dico, o proprietário e o administrador 
da habitação, além de dar ao síndico o 
poder de entrar no imóvel para fiscali-
zar”, finaliza Giesi.

HABITAÇÃO

Leonel Borba Santos, coordenador da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil do Crea-BA

Sem conhecimento técnico, 
os moradores vão derivando 
as ligações e chega uma hora 

que o sistema não suporta 
e ocorre um curto-circuito, 

seguido de incêndio

Déficit habitacional
Não é difícil, para quem circula pelo 
Centro Histórico de Salvador, perceber 
muitas habitações abandonadas ocu-
padas por pessoas que não têm onde 
morar. Na região do Taboão, próximo 
ao bairro do Comércio, diversos imóveis 
estão nessa situação.

A moradora de um deles, que não quis se 
identificar, diz que o marido está desem-
pregado e que a família não tem como 
pagar aluguel. Ela ocupa um quarto de 
um casarão abandonado com o compa-
nheiro em mais dois filhos pequenos, 
um de dois e outro de oito anos.

Essa família faz parte de uma estatística 
nacional, que dimensiona o déficit habi-
tacional relativo do país. Segundo dados 
divulgados em abril pela Fundação João 
Pinheiro, a carência em relação ao total 
de domicílios de uma região, passou 
dos 9% (6 milhões e 68 mil moradias 
em termos absolutos) registrados em 
2014 para 9,3% (6 milhões e 355 mil) 
em 2015. 

Com o agravamento da crise econômica 
no Brasil, esse número deve ter crescido 
bastante nos últimos três anos.

Foto: Adelmo Borges
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#COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE 

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO

O livro Ciência 
e Engenharia 

de Materiais de 
Construção é 

o resultado de 
um trabalho de 

equipe nas áreas 
de Engenharia de 
Materiais, Civil e 
Arquitetura. Os 

capítulos trazem 
recortes sobre 

diversos materiais 
estruturais e de 

acabamento usados 
em obras, como aço, 

cerâmica, vidro e 
rochas ornamentais. 
O livro aborda ainda 

a gestão integrada de 
resíduos. 

Autores: M. Clara 
Gonçalves e Fernanda 

Margarido

Editora: Instituto Superior 
Técnico

Páginas: 1058

Ano: 2012

REBAIXAMENTO 
TEMPORÁRIO DE 

AQUÍFEROS

É um manual 
dos sistemas de 

bombeamento que 
existem para manter 
secas as escavações, 

como subsolos de 
edifícios e fundações. 
Apresenta os critérios 

de cálculo e seleção 
de cada um dos 

equipamentos. A 
obra traz ainda 

fundamentos dos 
aspectos geotécnicos, 

hidráulicos e 
mecânicos de 

motores, bombas e 
demais componentes 

dessa área. 

Autor: Urbano  
Rodriguez Alonso

Editora: Oficina de Textos

Páginas: 158

Ano: 2018

ESTRUTURAS 
DE AÇO - 

DIMENSIONAMENTO 
PRÁTICO

Livro destinado 
aos estudantes 
de Engenharia 

interessados em 
estruturas de aço 

e também aos 
projetistas. Os 

critérios de projeto 
são apresentados 

levando-se em conta 
a norma brasileira 
NBR 8800/2008 

e, em alguns casos, 
referindo-se às 

normas americana 
e europeia. Todos os 

capítulos incluem 
uma série de 

problemas resolvidos, 
em ordem crescente 

de dificuldade. 

Autor: Walter Pfeil

Editora: LTC

Páginas: 380

Ano: 2010

EXERCÍCIOS DE 
TOPOGRAFIA PARA 

ENGENHARIA

O livro é composto 
por mais de 600 

exercícios resolvidos 
de Topografia para 

Engenharia, que 
cobrem toda a teoria 

apresentada na 
obra anterior sobre 

o mesmo tema. 
Quando necessário, 

os exercícios e 
suas soluções 

são comentados 
para esclarecer o 
procedimento de 
cálculo adotado.

 
Autor: Paulo Segantine

Editora: Elsevier

Páginas: 368

Ano: 2018

VIBRAÇÕES 
MECÂNICAS

O livro aborda a 
teoria e os princípios 

fundamentais de 
vibrações, utilizando 

exclusivamente o 
Sistema Internacional 

de Unidades (SI); 
Além disso, a obra 

contém mais de 100 
exemplos ilustrativos 

para ajudar o 
leitor a aprender 

os fundamentos e 
entender os conceitos 

envolvendo os 
problemas. 

Autor: Inman, Daniel

Editora: Elsevier

Páginas: 688

Ano: 2018

RISCOS, DESASTRES 
E EVENTOS 
NATURAIS 
PERIGOSOS

A obra é composta 
por um conjunto 

de tópicos que 
possibilitará 

aos estudantes 
adquirirem 

conhecimentos 
básicos sobre os 

diferentes tipos de 
fontes de eventos 
perigosos naturais, 

sejam em áreas 
continentais ou 

oceânicas.

Autor - Lázaro Zuquette

Editora - Elsevier

Número de páginas - 320

Ano - 2018
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ENTREVISTA#

A temperatura 
média global na 

superfície da 
Terra em 2016 

foi a mais quente 
desde 1880

“A ENGENHARIA PRECISA 
INVESTIR MAIS NA GERAÇÃO 
E CONSUMO DE FONTES 
LIMPAS DE ENERGIA, COMO 
A SOLAR E A EÓLICA.”

Clemente Augusto 
Souza Tanajura

Professor da Universidade Federal da 
Bahia (Ufba), especialista no assunto, 

concedeu uma entrevista para 
Revista do Crea-BA

Foto: Adelmo Borges
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Foto: Business Insider

Quais são as 
pesquisas mais 
recentes sobre o 
aquecimento global?
Uma notícia divulgada ampla e re-
centemente na imprensa mostrou 
que está havendo um aumento muito 
maior de derretimento do gelo marinho 
ao redor da Antártica do que se pen-
sava há alguns anos. Esse estudo foi 
conduzido pelo Grupo de Pesquisa do 
Centro do Reino Unido para Modelagem 
e Observação Polar da Universidade 
de Leeds e os pesquisadores observa-
ram um forte derretimento por baixo 
das placas de gelo que se estendem 
do continente. A consequência disso 

é um aporte de água doce no oceano 
comparado ao que está sendo derretido 
na Groelândia. É como se fosse uma 
erosão da parte inferior do gelo marinho 
que diminui a espessura das placas em 
adição à diminuição da própria área 
coberta pelo gelo. A temperatura média 
global na superfície da Terra em 2016 
foi a mais quente desde 1880, cerca 
de 1ºC a mais que a média anual do 
século 20, quando já estávamos em 
plena era de aquecimento global. O ano 
de 2015 foi o segundo mais quente e 
2017 foi o terceiro ano mais quente 
de toda a série desde 1880 e o mais 
quente sem ser ano de El Niño. Estamos 
batendo recordes de temperatura quase 
que ano após ano e isso tem obvia-
mente provocado um derretimento de  
gelo acelerado.

Quais os efeitos 
práticos desse 
derretimento 
acelerado? 
A tendência é um aumento maior no ní-
vel do mar. Se a placa de gelo estivesse 
flutuando sobre o oceano, sem contato 
com o continente, seu derretimento não 
influenciaria o nível do mar. Mas sendo 
o derretimento verificado em placas que 
se estendem do continente ele pode 
ser considerado continental, como o 
da Groelândia, por exemplo. Portanto, 
quando esse gelo continental derrete 
e vai para o oceano, a tendência é um 
aumento no nível do mar. Vale lembrar 
que o aumento do nível do mar não se 

#ENTREVISTA

A 
Engenharia pode contribuir para minimizar os efeitos do aquecimento global, fazendo 
um uso mais racional da água, utilizando energias limpas, gerenciando corretamente os 
resíduos sólidos e produzindo menos plástico. Estas são algumas medidas apontadas pelo 
professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Clemente Augusto Souza Tanajura, 
especialista no assunto, que concedeu uma entrevista para Revista do Crea-BA, na qual 

ele aborda a questão climática na perspectiva da ciência, trazendo informações atualizadas sobre 
o aquecimento do nosso planeta.
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se considera o desflorestamento da 
Amazônia. Isso pode impactar o ciclo 
hidrológico de todo o continente, pois 
os aquíferos poderão ser menos recar-
regados. É bom esclarecer que esses 
modelos climáticos são integrados por 
um período de tempo longo, décadas, e 
incluem não só os períodos pretéritos 
como cenários de clima até o final do 
século 21 e além. Apesar de os modelos 
climáticos hoje serem muito mais sofis-
ticados que os dos anos 1990 e 2000, 
há muitos anos que esses modelos 
apontam os grandes impactos do aque-
cimento global e do desflorestamento 
da Amazônia no clima da América do 
Sul, com aumentos de temperatura mé-
dia de mais de 2ºC no final do século 21 
em relação ao clima presente, além da 

dará de maneira uniforme ao redor do 
globo, devido à própria topografia da 
superfície dos oceanos e à sua circula-
ção. Mas, de uma maneira geral, quase 
todas as regiões costeiras vão sofrer 
as consequências com aumento do  
nível do mar. 

Esse fenômeno 
influencia também 
o clima?
Não. Ele é uma consequência das mu-
danças climáticas. Parte do aumento 
do nível do mar se dá pelo derretimento 
de gelo continental e parte pelo próprio 
aumento de temperatura dos oceanos 
por expansão térmica. O aumento no 
nível do mar vai causar uma grande dor 
de cabeça para quem vive nas regiões 
litorâneas, onde se concentra a maior 
parte da população do planeta. Outro 
problema do derretimento do gelo é 
um fluxo de água doce muito grande 
nos oceanos, podendo gerar desequilí-
brios na salinidade local e desequilibrar 
ecossistemas. Além disso, a circulação 
oceânica pode ser afetada e com isso o 
transporte de calor de larga escala da 
região tropical para os polos.

No Brasil, onde 
as mudanças 
climáticas são mais 
visíveis?
Os modelos climáticos indicam que há 
uma tendência de redução da estação 
chuvosa na Amazônia e um aumento 
da estação seca, principalmente quando 

possibilidade de chuvas mais severas 
no verão do Sul e Sudeste, entre outros 
fenômenos.

Ou seja, com menos 
chuva, os rios serão 
impactados.
Exatamente. Os aquíferos na região 
central do Brasil nesse cenário serão 
menos recarregados e resultará em 
reservatórios menores de água, o que 
vai obrigar um uso mais racional desse 
recurso natural. No Nordeste do Brasil 
a tendência é de agravamento da crise 
hídrica. Mesmo em cenários com maior 
ou menor concentração de carbono na 
atmosfera, a partir de 2040, a tendên-
cia é muito parecida. O que muda é a 
magnitude do sinal. Ou seja, os modelos 
indicam um aumento de temperatura 
e mudança no clima, pois não estamos 
conseguindo reduzir a emissão de car-
bono. Saímos de 270 partes por mi-
lhão na época da Revolução Industrial 
e hoje, cerca de 150 anos depois, esta-
mos com pouco mais de 400 partes  
por milhão. 

Foto: Mia Bennett

Os modelos climáticos indicam que 
há uma tendência de redução da 

estação chuvosa na Amazônia e um 
aumento da estação seca

Clemente Augusto Souza Tanajura, professor da 
Universidade Federal da Bahia (Ufba)

PING-PONG
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Existe exagero 
nas projeções 
sobre as mudanças 
climáticas?
Depende muito da fonte. Outro dia, 
conversando com um motorista de 
táxi, puxei o assunto para analisar a 
sua reação. Ele disse que o efeito estufa 
iria acabar com a vida no planeta. Não 
é bem assim. O aquecimento global 
não vai exterminar a vida. Poderemos 
ter micro nichos ecológicos que podem 
desaparecer, como algumas espécies 
de plantas como bromélias ou animais 
como corais que exigem condições 
muito específicas para se sustentar. O 
grande problema não é o extermínio da 

vida, mas não dar tempo para adaptação 
de animais, plantas ou da agricultura 
a essas mudanças. Na Amazônia, por 
exemplo, pode haver um ponto crítico 
de desflorestamento e aquecimento 
a partir do qual o sistema de retroali-
mentação se torna negativo. Se uma 
grande área for desflorestada e ao re-
dor a vegetação perecer, mais carbono 
será jogado na atmosfera, produzindo 
consequentemente mais aquecimento. 
Se for feito um desflorestamento em 
uma pequena área da Amazônia, mas 
o entorno for preservado, ela tem uma 
capacidade incrível de se regenerar. Mas 
se a destruição for de uma grande área 
e o entrono não puder mais oferecer 
aquela umidade que o sistema tinha, ele 
não vai conseguir “cicatrizar”, e a área 
maculada continuará se expandindo. Ou 

seja, o sistema se retroalimenta em uma 
direção ou em outra. O que acontece 
com a mudança climática é que grande 
parte do que é projetado pelos mode-
los contém muitas incertezas, que são 
exploradas pelas pessoas que querem 
derrubar a hipótese de que está haven-
do, de fato, uma alteração consistente. 

Uma chuva forte 
em Salvador pode 
ser atribuída ao 
aquecimento global?
Para afirmar isso é preciso reunir um 
conjunto grande de eventos e fazer 
uma análise estatística. É necessário 
reunir dados históricos e dados obser-
vados mais recentemente. Só então 
será possível fazer essa relação entre 
um fenômeno climático ou de tempo 
específico e o aquecimento global. 

#ENTREVISTA

Clemente Augusto Souza Tanajura, professor 
da Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Foto: Welington Pedro de Oliveira

Foto: Adenilson Nunes_GovBA

AQUECIMENTO GLOBAL

As atividades humanas, incluindo a indústria, são grandes 
poluidoras, lançando CO² na atmosfera. A concentração de 
CO² vem aumentando a cada ano, gerando forte impacto no 
clima.  

Na época da Revolução Industrial a concentração de CO² era 
de 270 partes por milhão na atmosfera. Hoje são cerca de 
400 partes por milhão. 
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Teríamos que analisar estatisticamen-
te e avaliar, ao longo do ano, quantas 
grandes chuvas dessas ocorreram nos 
últimos tempos e quantas nos anos 
1960 a 1990, por exemplo. Só assim 
seria possível atribuir esse fenômeno às 
mudanças climáticas. Um evento isola-
do pode fazer parte da própria variabili-
dade da natureza, que produz eventos 
anômalos de tempos em tempos. Mas 
uma série de eventos severos em um 
curto intervalo de tempo caracteriza 
uma mudança do clima, de sua varia-
bilidade natural.

O certo é que dados observados de exce-
lente qualidade há décadas, tanto na at-
mosfera quanto nos oceanos, mostram 
claramente um fortíssimo aquecimen-
to de ambos. O mais grave é que isso  
está se dando de forma muito rápida. E 
está de acordo com o que a Física indica 
com o aumento da concentração de car-
bono na atmosfera, gerado pela queima 
de combustíveis fósseis pelos carros, 
por caminhões, pela indústria, pelas 

queimadas das florestas, ocupação ir-
regular do solo, entre outros fatores. 

Qual a dimensão desse impacto? Nós 
aportamos cerca de 10 bilhões de tone-
ladas de CO² para a atmosfera a cada 
ano. O sistema climático retira metade 
desse montante, através dos oceanos 
e da biosfera. A outra metade fica na 
atmosfera e cria uma rampa (escalada) 
na qual ano a ano a concentração vai 
aumentando. Isso é observado por equi-
pamentos precisos tanto na Antártica 
quanto no Brasil ou em qualquer lugar 
do mundo. A queima de petróleo, por 
exemplo, é muito bem contabilizada. 
Sabe-se exatamente quanto estamos 
usando. Também é possível, por meio 
de satélites, verificar o desmatamento 
das florestas. A Amazônia já perdeu 
mais de 20% de sua área verde. Hoje a 
taxa de desmatamento está na faixa de 
10 mil quilômetros quadrados por ano, 
mas já tivemos picos de 26 mil por ano 
nos anos de 1970, quando não havia o 
controle que temos hoje. Esse aporte 

de carbono combinado com o aumento 
na temperatura mostra a consistência 
física de um dado com o outro. 

O que a Engenharia 
poderia fazer para 
ajudar?
Em relação à emissão de carbono na 
atmosfera, os engenheiros já fizeram 
mecanismos para reinjetar CO² em po-
ços produtores de óleo, por exemplo. 
Entretanto, acho que precisa de mais 
foco em fontes alternativas de ener-
gia, como a solar e a eólica. Claro que 
existe o interesse da indústria para que 
isso não aconteça de maneira muito 
abrupta, pois iria afetar toda a cadeia 
produtiva. Mas as indústrias do petró-
leo e automobilística já entraram em 
acordo em relação a essa necessidade 
e hoje já temos muitos carros híbridos 
na Europa e Estados Unidos, além do 

#ENTREVISTA Foto: Arquivo

Clemente Augusto Souza Tanajura, 
professor da Universidade Federal 

da Bahia (Ufba)

Acho louvável essa 
busca por energias 

mais limpas, mas acho 
que vai demorar um 
tempo para atingir 
toda a sociedade
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A Engenharia deve evitar produzir tanto 
plástico. A reciclagem é uma boa medida, mas 

a natureza não dá conta de toda a produção
Clemente Augusto Souza Tanajura, professor da 

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

veículo exclusivamente elétrico. Em 
algumas décadas, a tendência é elimi-
narmos o motor de combustão interna e 
termos somente o elétrico. Mas teremos 
outra questão a resolver: a fonte para 
abastecer essa frota. Se for baseada na 
queima de carvão não adianta. A fonte 
tem que ser limpa, como a solar e a 
eólica. A energia hidroelétrica é limpa, 
mas nossa matriz está quase saturada 
nessa direção.

A Engenharia deve evitar também 
produzir tanto plástico. A reciclagem 
é uma boa medida, mas a natureza não 
dá conta de toda a produção. Muito 
plástico fica na natureza e o tempo de 
decomposição é enorme. Acho que só 
nos EUA, são consumidos 500 milhões 
de canudos de plástico por dia. O ideal 
é cortar a produção de tanto plástico. 
Deve haver uma vontade do governo, da 
indústria e do cidadão para que essa re-
dução seja implantada de forma radical.

Outra medida seria produzir equipa-
mentos de maior durabilidade para 
gerar menos lixo. Os eletrodomés-
ticos hoje duram muito menos do  
que antigamente. 

O que precisamos mesmo é de uma 
mudança de mentalidade. A indústria 
tem que ser em prol do meio ambiente. 
Veja o exemplo de uma garrafa de água 
mineral de plástico ou de um copo de 
água descartável. A pessoa usa em se-
gundos, joga fora e produz um lixo que 
demorará talvez milênios para sair do 
meio ambiente. Se cada um tivesse a 
sua garrafa e a usasse muitas vezes o 
impacto seria bem menor. 

Em sua opinião, 

a Universidade 
tem estimulado 
os alunos, futuros 
engenheiros, 
nessa tomada de 
consciência?
Temos um longo caminho a percorrer. 
Claro que existe o esforço de alguns em 
estimular a produção de energias lim-
pas. Aqui na Ufba, por exemplo, temos 
um grupo que trabalha no Instituto de 
Física na produção de tecnologia para 
células fotovoltaicas. Há também um 
programa que recolhe papel e plástico 
para reciclagem. Só não vi ainda um re-
latório mostrando o resultado concreto 
dessa coleta e a destinação final do lixo 
recolhido aqui. De qualquer forma, é 
uma iniciativa louvável, pois vai criando 
uma consciência nos futuros profissio-
nais. Acho que essa questão tem que 
partir de uma decisão de governo e da 
indústria, associada às iniciativas indi-
viduais. A França, por exemplo, aboliu 
o saquinho plástico de supermercado. 
Foi um marco. 

Voltando à Universidade, deveríamos 
ter mais iniciativas para estimular os 
futuros profissionais de Engenharia. 
Um prédio novo, por exemplo, poderia 
ser completamente autossustentável 
em termos de energia. 

É importante deixar claro que a 
Universidade sozinha não vai resolver o 
problema. É preciso um esforço conjunto 
com a sociedade e o governo para que haja 
efetividade. Mesmo que a Universidade 
crie formas de produzir uma energia limpa, 
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não significa que ela vá para o mercado 
amanhã. Existe uma série de aspectos a 
serem considerados nessa equação.

Por exemplo, a energia eólica avançou 
muito no Brasil. Em algumas regiões, 
as usinas ficaram prontas antes mes-
mo das linhas de transmissão. Acho 
louvável essa busca por energias mais 
limpas, mas acho que vai demorar um 
tempo para atingir toda a sociedade.

QUEM É O PROFESSOR 
CLEMENTE AUGUSTO 
SOUZA TANAJURA
Possui graduação em Engenharia 

Mecânica Nuclear pela UFRJ (1982), mes-

trado em Engenharia Nuclear - Programa 

de Engenharia Nuclear e Planejamento 

Energético da COPPE-UFRJ (1988) e 

Ph.D. em Meteorologia - Departamento 

de Meteorologia da Universidade de 

Maryland, College Park, EUA (1996). Foi 

pesquisador do Laboratório Nacional de 

Computação Científica (MCTIC). Desde 

2007 é professor do Departamento 

de Física da Terra e do Meio Ambiente 

do Instituto de Física da Universidade 

Federal da Bahia (Ufba), atuando nos 

cursos de graduação de Oceanografia e de 

Física, e no Programa de Pós-graduação 

em Geofísica. É especialista em modela-

gem da atmosfera e dos oceanos e em 

métodos de assimilação de dados.
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#INSPETORIAS DO CREA-BA

Alagoinhas

Rua Dantas Bião, s/n, sala 52, Laguna 
Shopping - Centro CEP: 48030-030
Tel: (75) 3421-5638
E-mail: creaba.alag@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo Luis Augusto 
dos Santos de Saldanha

Barreiras

Rua Maria Mendes Ferreira, nº21, 
Sandra Regina. CEP: 47.802-022
Tel: (77) 3611-2720/3612-3700
E-mail: creaba.barreiras@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista Délio 
Rangel de Oliveira

Bom Jesus da Lapa 

Avenida Manoel Novaes,nº  1586, Centro, 
Edifício Avenida Center, Sala 6B, Bom Jesus 
da Lapa - BA. CEP: 47.600-000.
Tel: (77) 3481-0301
E-mail: creaba.bjlapa@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrim. Luiz Eustaquio Diniz 
Bastos

Brumado

Praça Coronel Zeca Leite, 460, Centro, 
CEP: 46.100-000
Tel: (77) 3441-3326
E-mail: creaba.brumado@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Mecânico Ettore Meira Costa

Camaçari

Av. Radial A, nº 67,Centro, Edfício Empresarial 
Pacific Center, salas Q e R, 1º andar, 
CEP: 42.807-000
Tel: (71) 3621-1456 / 3040-5871
E-mail: creaba.camacari@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Ambiental Claudia Jussiara 
Gomes do Nascimento

Cruz das Almas

Rua Cícero Nazareno, Centro, n.º 172.
CEP: 44.380-000
Tel: (75) 3621-3324
E-mail: creaba.cruz@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônomo e Seg. Trabalho 
Adson Barbosa Melo dos Santos

Eunápolis

Rua Castro Alves, 374, Sala 02 e 03, Centro. 
CEP: 45820-350
Tel: (73) 3281-2806
E-mail: creaba.eunapolis@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Vitor Grimaldi 
Carneiro Lopes

Feira de Santana

Rua Prof. Geminiano Costa, 198, Centro 
CEP: 44001-120
Tel: (75) 3623-1524
E-mail: creaba.fsa@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Gerinaldo Costa Alves

Guanambi

Av. Messias Pereira Donato, 495, 
Aeroporto Velho. CEP: 46430-000
Tel: (77) 3451-1964
E-mail: creaba.guanambi@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Cristiano Meira Magalhães

Ilhéus

Praça Rui Barbosa nº 32 - Centro
CEP 45.653-340
Tel: (73) 3634-1158
E-mail: creaba.ilheus@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista Mario Jorge 
Salomão Silva

Irecê

Avenida Tertuliano Cambuí, n° 350, Centro. 
CEP: 44.900-000
Tel: (74) 3641-3708 / 1957
E-mail: creaba.irece@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Amanda Batista Neiva

Itaberaba

Praça Flávio Silvany, 130, sala 105, Edf. 
Empresarial João Almeida Mascarenhas 
Centro CEP: 46880 -000
Tel: (75) 3251-3213  / 1812
E-mail: creaba.itaberaba@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. eletricista Jayme Carneiro 
Calmon Neto

Itabuna

Avenida Princesa Izabel, 395, Condomínio 
Itabuna Trade Center, sala 202, bairro 
São Caetano. CEP: 45.607-291
Tel: (73) 3211-9273  
E-mail: creaba.itabuna@redecreaba.org.br
Inspetor:  Eng. Ambiental Marcio 
Massayoshi Watanabe

Jacobina

Rua Duque de Caxias, 400A – Estação 
CEP: 44.700-000
Tel: (74) 3621-5781
E-mail: creaba.jacobina@redecreaba.org.br
Inspetor: Tecnólogo G. Ambiental Almacks 
Luiz Silva

Jequié 

Rua Frederico Costa, 61 - Centro
CEP 45203630
Tel: (73) 3525-1293
E-mail: creaba.jequie@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Deusdedith Lima Souza Filho

Juazeiro 

Rua do Paraíso, nº 97, Centro Médico e 
Empresarial Dr. Olavo Balbino, sala 35, Bairro 
Santo Antonio. CEP:48.903-050.
Tel: (74) 3611-3303 / 3611-8186
E-mail: creaba.juazeiro@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Hemerson Cardoso Guimarães

Lauro de Freitas

Av. Brigadeiro Mário Epighaus, 78, Ed. Busines 
Center, sala 115, Bloco B- Condomínio Porto 
3-Centro. CEP:42.703-640
Tel: (71) 3024-3517
E-mail: creaba.lf@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista e Washington 
Willams Leal Brandão

Luis Eduardo Magalhães

Av. JK, nº 1973, Salas 1 e 3, Centro. 
CEP: 47850-000
Tel: (77) 3628-6755
E-mail: creaba.lem@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrônoma Daniella Aparecida 
das Virgens Cantelli

Paulo Afonso

Rua Carlos Berenhauser, 322 Térreo, 
Alves de Souza CEP: 46.608-080.
Tel: (75) 3281-4887
E-mail: creaba.pafonso@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Mecânico e Eng. Seg. Trabalho 
Glaucio Augusto Lima Bezerra

Ribeira do Pombal

Av. Oliveira Brito, 310,Ed. Bruna Center, 
salas 09 e 10, centro. CEP: 48.400-000
Tel: (75) 3276-3896
E-mail: creaba.rpombal@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Eletricista Gutemberg 
Menezes Ribeiro

Santa Maria da Vitória

Rua 06 de outubro, S/Nº, Centro
CEP: 47.640-000
Tel: (77) 3483-1090 Fax: 3483-1110
E-mail: creaba.smv@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Sanitarista e Ambiental Luan 
Sodré Matos

Santo Antônio de Jesus

Av. Roberto Santos, 88, Ed. Cruzeiro do Sul, 
salas 103 e 104, Centro. CEP: 44572-060
Tel/Fax: (75) 3631-4404
E-mail: creaba.saj@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrim. Carlos Roberto 
Canuto Ribeiro

Seabra

Rua Jacob Guanaes, 565, Centro
CEP: 46900-000
Tel: (75) 3331-1327
E-mail: creaba.seabra@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Civil Marcos Vinicius dos 
Santos Silva

Teixeira de Freitas

Av. Presidente Getúlio Vargas,3421, Centro,
Edificio Esmeralda - salas 203, 204 e 205
CEP: 45.985-200
Tel: (73) 3291-3647 / 3291-7444
E-mail: creaba.tfreitas@redecreaba.org.br
Inspetor: Eng. Agrimensor e Eng. Seg. 
Trabalho Nilton Silva Correia

Valença

Rua: Dr. Heitor Guedes de Melo, nº 111
Ed. Argeu Farias Passos, Centro
CEP: 45400-000
Tel: (75) 3641-3111
E-mail: creaba.valenca@redecreaba.org.br
Inspetora: Engª sanitarista e ambiental 
Márcia Cristina Alves do Lago

Vitória da Conquista

Avenida Jorge Teixeira, nº 74, 3º Andar, 
S/304, Ed.Millenium, Candeias.  
Cep.: 45028-050
Tel: (77) 3422-1569  (77) 3427-8843
E-mail: creaba.conquista@redecreaba.org.br
Inspetor: Engª Civil Nelma Moraes Santos
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#INSTITUTO POLITÉCNICO DA BAHIA – Engenharia aplicada

Rua Prof. Severo Pessoa, 31, Bairro Federação – Salvador-BA – CEP 40210-700 – Telefax (71) 3331-8481
www. ipolitecnicobahia.org | e-mail: secretaria@ipolitecnicobahia.org | https://youtu.be/4-YNzte5HnE

TECNOLOGIA
Interiorizar o 

desenvolvimento  
– Ramille Pinto

O IPB estabeleceu com a Faculdade de Tecnologia e 
Ciências (FTC) um termo de cooperação para fomentar a 
interiorização do desenvolvimento, utilizando a capilaridade 
da faculdade. Dentre os vários projetos destaca-se o 
Georreferenciamento Agrícola e Industrial, onde o IPB 
desenvolveu e disponibiliza tecnologia de mapeamento 
geográfico de plantações e estruturas industriais, podendo 
acompanhar o plantio, reconhecimento e contagem nas 
criações de animais, delimitação de perímetros de plantas 
ou propriedades agrícolas, acompanhamento de dutos 
e equipamentos para detecção das falhas ou rupturas, 
registro visual de manutenções ou serviços, utilizando 
equipamentos modernos como drones, smartphones 
ou GPS integrados. Os sistemas estão disponíveis para 
smartphones androide e PC.

EXPERTISE E ÁREA DO SABER
Energia limpa – Paulo Scoppetta

O IPB firmou, em junho, um termo de cooperação com a 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) visando 
implantar microcentros de produção de energia, podendo 
sua matriz estar baseada em aproveitamento solar, eólico 
ou por resíduos sólidos, bastante eficiente quando aplicado 
a unidades de produção agrícola, pequenas comunidades 
urbanas e industriais.

CAPACITAÇÃO
Parceria para melhorar o ensino  

– Deolindo Zocateli
O IPB está desenvolvendo parceria com a Fundação 
Arcelor-Mittal com o objetivo de desenvolvimento de ações 
conjuntas para o ensino médio. Foi realizada uma reunião 
entre as partes na Escola Politécnica da Bahia, onde foi 
externado o interesse na área do desenvolvimento do 
conhecimento cientifico na base de ensino. A Fundação 
Arcelor-Mittal constatou que os países desenvolvidos 
trabalham a área de ciências humanas em função da 
base do conhecimento cientifico tecnológico já ter sido 
desenvolvida, contrariamente ao Brasil onde tal ação é 
incipiente. O IPB já desenvolveu programas na área de 
metrologia para aplicação no ensino médio, na cidade de 
Feira de Santana, liderado por seu diretor Deolindo Zocateli.

ENGENHARIA E MERCADO
Agenda de Desenvolvimento Bahia  

– Ademir Santos
O superintendente do Sebrae na Bahia, Jorge Khoury, será um 
dos palestrantes do Fórum Geraldo Rocha, que será realizado 
no dia 19 de julho. O convite foi feito pelo o presidente 
do IPB, Lenaldo Almeida, que estava acompanhado do 
conselheiro  Caiuby Costa, ex-presidente da entidade. A 
reunião, realizada em junho, debateu ações conjuntas 
para a “Interiorização do Conhecimento, Industrialização e 
Desenvolvimento”, que é o tema  do Fórum Geraldo Rocha, da 
Agenda de Desenvolvimento Bahia. Na oportunidade foram 
discutidos também aspectos da verticalização da produção 
agroindustrial no interior da Bahia.
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Obra ou serviço com profissional que não tem Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART não é nada legal. Para 
o lado de quem contrata, a ART garante que o profissional 
seja habilitado e identifica o responsável técnico. Para 
o lado do profissional, garante os direitos autorais e 
de remuneração, além de definir bem o limite de suas 
responsabilidades. A ART é boa tanto para um lado como 
para o outro. E isso garante que, quando os dois lados se 
juntarem, o resultado vai ser um só: o positivo.

www.confea.org.br

Para Engenheiros, 
Agrônomos, Geólogos, 
Geógrafos, Meteorologistas 
e Tecnólogos.


