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O ano de 2018 para a indústria de cerâmica vermelha no Rio 
Grande do Norte foi marcado pelas parcerias entre o conhecimento 
teórico e o prático.  O cotidiano de colaboradores e profissionais, 
que servem como os pivôs desse setor econômico, sendo sumaria-
mente impactado por estudos e novas tecnologias que vão sendo 
progressivamente inseridas em suas rotinas.

A atenção voltada à Indústria 4.0, vem acompanhada de pre-
ocupação para as adaptações a serem feitas pelas empresas corres-
pondentes, cujas medidas de modernização visam uma melhor 
plataforma de segurança do trabalho e valorização das atividades 
produtivas em cada uma delas.

Os eventos e encontros ocorridos durante o ano serviram de 
inspiração para essas novas perspectivas do mercado. O 47º Encon-
tro Nacional de Cerâmica Vermelha e a Anfamec Expo 2018 trou-
xeram à tona a necessidade de aprimoramento da indústria frente 
às demandas cada vez mais exigentes do mercado competitivo.

Apesar das intempéries herdadas da crise econômica instaura-
da no país, já é possível ver empresas remanescentes, que não só 
lutam diariamente com uma nova modelagem no sistema indus-
trial, mas que buscam cumprir seus cronogramas de produção nas 
normas exigidas, sem perder o padrão, procurando se reinventar. 
À elas o Sindicato da Indústria de Cerâmica Vermelha para o Es-
tado do Rio Grande do Norte (Sindicer/RN) tem estado disponí-
vel, buscando parcerias para ofertar alternativas de investimento 
no campo do conhecimento.

 Para os que desejam crescer em qualidade e quantidade, 
convidamos a estarem cada vez mais envolvidos com as lutas e 
causas do setor. 

Temos enfrentado bravamente os desafios econômicos de-
corridos da crise instaurada em todo o país. No 
entanto, vivemos em momento de transição e 
precisamos nos adaptar aos novos conceitos 
de construção civil e tecnologias cada vez 
mais sofisticadas. 

Somos aliados do desenvolvimento 
industrial e econômico. Desejamos ver 
um setor sólido e capaz de continuar 
sendo uma das maiores responsáveis 
pelo crescimento no índice 
econômico em nosso Estado. 
Todas essas vertentes apontam 
para uma única direção: é tem-
po de mudança! 

Boa leitura!

palavra do presidente

Pedro Terceiro de Melo, 
presidente do Sindicer/RN
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Sebrae desenvolve pesquisa com 
resultados positivos e negativos sobre 
a utilização dos produtos cerâmicos 
no Rio Grande do Norte

Entre o período de agosto à setem-
bro foi executada a coleta de dados 
sobre a utilização e satisfação dos pro-
dutos de cerâmica vermelha no Estado 
do Rio Grande do Norte nas regiões 
do Seridó, Mossoró, Grande Natal e 
quatro municípios do Ceará.

Para elaboração desses resultados, 
foi realizada pesquisa de campo junto 
aos consumidores de produtos das ce-
râmicas vermelhas (lojas de materiais 
de construção), construtoras e pro-
fissionais da área de construção civil 
(arquitetos, engenheiros civis e mes-
tres de obras), por meio de técnicas 
de entrevista semiestruturadas, utili-
zando formulário como instrumento 
de diagnóstico, com a finalidade de 
investigar atividades relacionadas à 
comercialização de produtos advindos 
das cerâmicas vermelhas.

Foram entrevistadas 45 construto-

ras, 148 lojas de material de constru-
ção e 53 profissionais.

Os gráficos expostos pelo estatísti-
co Paulo Ricardo durante o Seminário 
de Tendências de Mercado para o Se-
tor da Indústria (pág 8) apresentaram 
os seguintes resultados quando per-
guntados sobre: Principais produtos 
adquiridos nas indústrias cerâmicas, 
as lojas e as construtoras responderam 
em primeiro lugar o tijolo, seguido da 
telha, já os profissionais responderam 
a telha seguido do cobogó, deixando 
os tijolos em terceira posição. 

Embora a taxa elevada na utilização 
dos produtos cerâmicos por parte dos 
pesquisados, há entretanto uma parcela 
de profissionais que não recomenda a 
utilização desses produtos. Esses profis-
sionais não especificaram os produtos 
aos quais não recomendam. 

Em relação a aceitabilidade, 
73,3% das construtoras dizem preferir 
os produtos cerâmicos por serem eco-
nômicos, seguidos da qualidade. Para 
as lojas de materiais de construção a 

qualidade dos produtos se destacou 
em primeiro lugar com 48% das res-
postas obtidas, seguidos por 37,8% 
que responderam o preço como fator 
relevante na aquisição dos produtos. 

Quando perguntados sobre os 
principais problemas na aquisição de 
produtos cerâmicos, 87% das cons-
trutoras e 77,7% das lojas de materiais 
de construção responderam que não 
têm problema algum.  Entretanto, 
8,7% das construtoras responderam 
que a demora na entrega e a falta de 
padronização dos produtos são fato-
res que conjecturam como problema 
de aquisição. Já as lojas de materiais 
de construção pontuaram a qualidade 
dos produtos, a falta de padronização, 
demora na entrega, falta de fretes, pre-
ço elevado, material danificado, falta 
de produto, concorrência com o con-
sumidor final, falta de mão de obra 
qualificada e certificação como fatores 
relevantes na aquisição, e que pode 
constituir um problema caso não es-
teja em tais padrões.

(84) 98737-2382
Gemyma Medeiros

paulo ricardo,
estatístico do sebrae 
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Estudo do MErcado consuMidor dE produtos cErâMicos
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pesquisa pesquisa

Fonte: Sebrae rn

CONSUMIDOR 
DE PRODUTOS CERÂMICOS

Principais produtos adquiridos: 

Motivo da seleção dos fornecedores: 

Período de reposição: 

Aquisição de produtos cerâmicos 
comparado a anos anteriores: 

Motivos da substituição: 

Características técnicas valorizadas: 

Valor agregado: 

Produtos substitutos: 

Prazo de pagamento aos fornecedores: 

Formas de pagamento: 

Certificação: 

Das reposições: 42,5% das cons-
trutoras repõem os produtos cerâmi-
cos mensalmente seguido de 30% se-
manalmente. Já as lojas de materiais 
de construção, 48,7% disseram repor 
mensalmente e 30,8% semanalmente. 
Os prazos para pagamento aos fornece-
dores tanto para as construtoras como 
também as lojas foi à prazo de 30 dias. 
Porém, 31% das lojas de materiais de 
construção dizem, em segunda opção, 
preferir o pagamento à vista. 

No entanto, no que cerne a via de 
pagamento, os dados revelam que o sis-
tema utilizado pelas lojas de materiais de 
construção ainda permanece em méto-
do arcaico de cheque, sendo 55,4% das 
lojas aderentes a esse método. 67,4% 
das construtoras preferem o boleto 
bancário. Apesar desse dado ser signifi-
cativamente elevado, novos sistemas de 
pagamento e controle de finanças estão 
sendo implantados e alguns cursos de 
aprimoramento sendo disponibilizados 

pelo Sebrae para auxiliar o empresário 
ceramista, bem como as construtoras e 
lojas de materiais de construção.

Uma das perguntas feitas no ques-
tionário foi em relação a certificação, 
em que 43,5% das construtoras afir-
maram exigir o selo do Inmetro, já as 
lojas e os profissionais dispararam afir-
mando que não exigem certificação. 

Dos produtos cerâmicos substi-
tuídos, em unanimidade, as lojas de 
materiais,  profissionais e construtoras 

responderam que costumam substi-
tuir a telha de cerâmica vermelha pela 
telha de fibrocimento. A justificativa 
dada pelas construtoras é pela pratici-
dade e o preço; as lojas de materiais de 
construção responderam praticidade, 
variedade e qualidade; os profissionais 
responderam que é pelo design, prati-
cidade e o custo/benefício. 

Das características técnicas avalia-
das, os profissionais elegeram a dura-
bilidade, sustentabilidade e qualidade 

como carros-chefe na hora da reco-
mendação ou escolha do produto. Para 
as construtoras, a qualidade do produ-
to, prazo de entrega, preço e garantia 
são as principais características, já as 
lojas de materiais responderam que 
preço, qualidade dos produtos, prazo 
de entrega e condições de pagamento 
são expressivamente mais importantes. 

Toda a pesquisa foi desenvolvida 
tendo por base o mercado do Rio 
Grande do Norte em Acari, Apodi, 

Assú, Carnaúba dos Dantas, Caicó, 
Cerro Corá, Cruzeta, Currais No-
vos, Governador Dix-Sept Rosado, 
Ielmo Marinho, Itajá, Jardim de Pi-
ranhas, Jardim do Seridó, Macaíba, 
Mossoró, Ouro Branco, Parelhas, 
Pendências, São Gonçalo do Ama-
rante, São José de Mipibu e Tangará. 
Também participaram quatro outras 
lojas de materiais de construção do 
Ceará, sendo elas de: Crato, Aracati, 
Russas e Serrinha.
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seminário de tendênciasseminário de tendências

seminário de tendências

EvEnto proMovido pElo sindicEr rEúnE cEraMistas potiguarEs para 
aprEsEntação dE pEsquisas dE MErcado E novas  tEndências dE consuMo

para o setor da indústria

Edilton do sEbraE aprEsEntando os principais dEstaquEs do sEtor

O Sindicer-RN com apoio do Se-
brae, promoveu no dia 6 de dezembro 
o Seminário de Tendências para a In-
dústria cerâmica no auditório do Se-
brae em Natal, capital potiguar.

A programação se dividiu em apre-
sentações de pesquisas que visavam pôr 
em pauta as dificuldades das empresas 
cerâmicas frente a venda dos produtos, 
pesquisa de mercado internacional e 
nacional e a viabilidade das transfor-
mações do setor através de inovações e 
remodelagem de sistema.

O presidente Pedro Terceiro de 
Melo deu abertura a programação fa-
lando sobre a satisfação de ver a par-
ticipação do setor cerâmico no dia do 
evento, onde estiveram reunidos mais 
de 40 ceramistas e representantes do 
Estado: “Eu acho que nós consegui-
mos evoluir. Colocar dentro de uma 
sala a academia, empresários, Sebrae, 

Sistema Sesi, Fiern, Senai e discutir as 
questões do setor. Achei uma evolu-
ção significativa”, disse o presidente. 
Lorena Roosevelt, gerente da Unidade 
de Desenvolvimento da Indústria do 
Sebrae-RN esteve junto ao presiden-
te do Sindicer-RN e em seu discurso 
de abertura a palavra “inovação” ficou 
em evidência e foi o ponto-chave das 
demais apresentações. “Nosso objetivo 
é gerar engajamento desse empresário. 
No final das contas o que a gente quer 
é colocar inovação na veia desse empre-
sário”, disse. 

Embora com mudanças significati-
vas no setor nos últimos anos, Lorena 
ressaltou a relevância de novos hábitos 
para a indústria no RN: “Nós sabemos 
que o setor ainda trabalha com produ-
tos e métodos de produção que pre-
cisam avançar, então nós precisamos 
sensibilizar o empresário para isso e 

ao mesmo tempo nos colocar, quanto 
instituição, totalmente no suporte, no 
apoio, para poder fazer transformações 
nessas empresas”, disse,“nós temos 
uma prateleira enorme de produtos e 
serviços para esses empresários. Desde 
produtos na área de tecnologia, melho-
ria de produtos, melhoria de processo, 
a parte de marketing, a parte de gestão, 
acesso à mercado, acesso à novas tecno-
logias, nós temos um portfólio amplo 
de soluções para oferecer ao empreen-
dedor”, completou Roosevelt deixando 
abertas as oportunidades às empresas 
que desejarem o apoio do Sebrae.

“Apresentamos um balanço do ano 
mostrando quais foram as ações desen-
volvidas em parceria com o sindicato, 
onde nós investimos tempo, custo e 
energia para trabalhar a competitivida-
de das nossas cerâmicas e também em 
pensar em tendências de mercado. O 

que é que o mercado está exigindo do 
setor? Principalmente as construtoras, 
as lojas de materiais de construção, os 
arquitetos, os engenheiros. Fizemos 
uma pesquisa em relação a esse seg-
mento em que ela apontava quais eram 
os gargalos. Onde é que o setor pode 
melhorar para poder atingir, de uma 
forma mais competitiva, esse mercado 
consumidor”,comentou Roosevelt. As 
tendências apresentadas aos empresá-
rios visam uma correção acessível para 
o ano de 2019.

A pesquisa relatada pela gerente 
foi apresentada pelo estatístico Pau-
lo Ricardo (pág 5, 6 e 7). Os dados 
mostram a satisfação e insatisfação de 
profissionais da área de construção ci-
vil, construtoras e lojistas em relação às 
empresas cerâmicas do Estado. Apesar 
da larga satisfação a respeito da quali-
dade do produto cerâmico, há pontos 
negativos em relação a entrega reali-
zada pelas empresas e o valor cobrado 
pelos produtos, por exemplo. Alguns 
ceramistas aproveitaram o ambiente 
para esclarecer dúvidas e discutir pon-
tos relevantes dos dados.

Nildo da Nordeste Cerâmica fa-
lou em nome dos empresários sobre 
alguns pontos levantados na pesquisa. 
Em sua opinião, há muitas empresas 
que não andam segundo as regras e que 
são avaliadas na pesquisa junto às que 
estão dentro das normas, o que pode-
ria interferir nos índices de reprovação 
quanto a entrega e a falta de padroniza-
ção dos produtos.   

Outra observação relevante apon-
tada foi a respeito do dado em que os 
lojistas responderam preferir adquirir 
os produtos de uma cerâmica dentro 
das normas. A hipótese sugerida pelo 
ceramista é que esse dado não é real. 
Há muitos lojistas que não levam as 
certificações como uma regra de aqui-
sição, porém, ao serem abordados por 
um técnico do Sebrae poderiam terem 
se sentido coagidos a responder como 
eticamente corretos. O resultado des-
sa aquisição irregular é o mercado de 
concorrência desleal que continua 
progredindo no Estado, enquanto que 
empresas padronizadas vêm enfrentan-
do dificuldades. 

A pesquisa foi aplaudida pelo pú-
blico como relevante para o setor. “O 
próximo passo é o sindicato reunir um 
grupo e analisar mais a fundo essa pes-
quisa, porque são dados significativos 
e eu acho que a gente deve se debruçar 
mais para poder melhor utilizar esses 
dados”, disse Terceiro.

Um apontamento feito pelo geren-
te da Unidade de Acesso a Mercados 
do Sebrae-RN, David Xavier, mostrou 
o mercado em expansão para o mun-
do na perspectiva da indústria 4.0 e o 
quanto ela está presente em todos os 
sistemas operacionais do mundo. Um 
dos ouvintes e Doutor em energias 
renováveis, Alfredo Napoli, professor 
francês responsável pelo departamento 
de Ciências Florestais na Universidade 
Federal de Lavras em Minas Gerais, 
prestigiou o evento em sua breve pas-

sagem de uma semana pela cidade do 
sol. O professor elogiou a iniciativa do 
Sindicer-RN: “achei muito interessan-
te o sindicato ter esse tipo de reunião. 
Fiquei muito impressionado com os 
estudos de mercado e de estruturação 
para o setor. Achei muito interessante 
a organização dessa atividade de inte-
ração, de se preocupar com o setor e 
analisar os estudos externo e interno”.

O professor relatou também que 
considerou a programação de extrema 
relevância e citou alguns pontos: “pa-
rabenizo pela preocupação da evolução 
do mercado e a necessidade de ter visão 
para o futuro do setor, como pode se po-
sicionar no mercado com toda a dificul-
dade. A evolução da população, como 
a gente viu sobre o mercado no Brasil e 
particularmente no nordeste. A questão 
de novos produtos”, listou Napoli. 

O evento encerrou com um almo-
ço de confraternização dos diretores 
do Sindicer e convidados presentes 
no seminário. Para Pedro Terceiro, 
essa promoção de confraternização 
aspira a perspectiva de resiliência do 
setor frente à crise econômica e seus 
danosos efeitos, “Estamos vivendo um 
momento de dificuldade, mesmo as-
sim nós estamos conseguindo superar 
e se confraternizar”, disse o presiden-
te. Outro convidado, Gustavo Protá-
sio representante da Cerâmica Santa 
Edwiges, participou do evento e apro-
vou a iniciativa do Sindicer e Sebrae: 
“eu gostei bastante. Vamos nos aproxi-
mar mais”, disse o empresário. 
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deu certo

No último dia 6 de dezembro foi 
realizada a audiência pública na Assem-
bléia Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, localizada na Praça Sete de Setembro, 
Cidade Alta de Natal. A pauta apresen-
tada pelo Sindicato da Indústria de Ce-
râmica Vermelha para a Construção do 
Rio Grande do Norte (Sindicer-RN) 
se deu em torno das exigências fiscais 
feitas pelo Idema e Ibama em relação 
a extração da argila (CFM) e o uso dos 
insumos da Barragem de Oiticica como 
lenha para fornos ceramicos.

A Barragem de Oiticica está localiza-
da em Jucurutu, desaguando em Jardim 
de Piranhas e São Fernando, região do 
seridó potiguar, a 236 quilômetros de 
Natal. A barragem tem capacidade de 
comportar 556.258.050 metros cúbicos 
de litros de água e foi projetada como 
parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). 

Atualmente a barragem está em 
fase final de construção, porém, ocu-
pada por vegetação. A flora nativa pre-

sente na área que será inundada tem 
sido solicitada por empresas cerâmicas 
da região, sendo utilizadas como lenha 
na queima de produtos cerâmicos.  
Segundo o presidente do Sindicer, Pe-
dro Terceiro de Melo, foi encaminha-
do um ofício ao secretário de recursos 
hídricos pedindo autorização para a 
extração, em que  foi respondido com 
um ofício-resposta permitindo a uti-
lização da extração mediante algumas 
exigências, nas quais as empresas não 
teriam condições econômicas de sol-
ver.  “A lenha  vai ser submersa e não 
vai contribuir com nada, pelo contrá-
rio, ela fará mal para a barragem por-
que ela vai formar resíduos na água e 
isso vai ser destruído ao longo do tem-
po”, disse Terceiro. 

Algumas barragens do Ceará vêm 
enfrentando dificuldades com a corro-
são na estrutura física devido ao acúmu-
lo de vegetação; o que tem deixado a po-
pulação em alerta devido a rachaduras, 
podendo causar rompimento em caso 

de enchentes. Outra implicação apre-
sentada durante a audiência, foi a qua-
lidade da água para consumo, uma vez 
que a vegetação se tornará resíduo e po-
derá trazer danos. Sendo assim, uma vez 
que as exigências sejam abrandadas, as 
empresas poderão fazer a extração den-
tro dos parâmetros da lei, diminuindo a 
extração de outras vegetações para uso 
de lenha e cooperando também para a 
aceleração de entrega da barragem. 

Outra questão em pauta foram as 
cobranças da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) feitas pela Agência Nacional 
de Mineração (ANM), antiga DNPM, 
a algumas empresas ceramistas do Es-
tado que realizavam extração da argila. 
Algumas empresas foram autuadas com 
multas de valores milionários, o que tor-
nou o assunto uma pauta urgente para 
o setor, que vem sofrendo baixas desde 
a diminuição dos programas na área da 
construção civil como efeito da crise 
econômica no país. 

EMprEsários do sEtor dE cErâMica vErMElha do Estado sE rEúnEM coM os 
órgãos fiscalizadorEs para falar sobrE MEdidas fiscais

sindicer-rn em audiência pública
com apoio do deputado Hermano morais
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As fiscalizações feitas pelos órgãos de 
Meio Ambiente vêm fragilizando o setor 
pela forma ostensiva que tem sido realiza-
da. De acordo com o presidente do Sin-
dicer e também empresário da Cerâmica 
T. Melo, nos últimos 20 anos ele não 
havia sido fiscalizado, mas nos últimos 
dois anos já foi visitado três vezes pela 
fiscalização. Segundo exposto durante a 
plenária, a grande questão é a truculência 
das ações que não buscam a parceria e a 
flexibilização do contexto de cada empre-
sa e região. “Há outras empresas de Assú 
que eles estão condicionando termos de 
ajuste de conduta que é impossível de ser 
cumprido pelas empresas”, disse Tercei-
ro, “um projeto de corpo de bombeiros 
que se implante nas cerâmicas, isso tem 
um custo altíssimo  e as empresas não po-
dem arcar com esse custo”, completou. 
No Brasil ainda não há exigência formal 
dessas instalações. “A gente sabe que assi-
nar esse termo significa uma coisa drás-
tica para essa empresa, e o que a gente 
quer é dialogar. Nós sempre buscamos 
juntos aos sistemas Sebrae, Sesi e Senai 
capacitar ao funcionário. Dar curso de 
NR-10, NR-12, nós já fizemos antecipa-
damente. Nós temos a assistência do Sesi 
em acompanhar em relação de segurança 

do trabalho, o Senai com capacitação de 
mão-de-obra;  temos um histórico. Nós 
queríamos que isso fosse visto”, comen-
tou o presidente.

Paulo Kenedy Coelho,  superinten-
dente do Ibama, justificou: “sabemos 
que há alguns anos o Ibama teve uma 
fiscalização muito grande em vários se-
tores do RN, mas queria deixar claro 
que o Ibama hoje é um órgão parceiro, 
tanto do Idema, quanto da secretaria”. 
O conselheiro Airton Paulo Torres do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONEMA-RN) se manifestou a favor 
do setor cerâmico. “Precisamos cumprir 
a lei, mas também precisamos salvar os 
empregos”, disse Torres.

O prefeito de Carnaúba dos Dantas, 
Gilson Dantas, também subiu à tribuna 
a favor do setor. No município o setor é 
responsável pela economia expressiva e 
geração de empregos, o que fez com que 
ocupe o posto Estadual em 5º lugar no 
ranking de crescimento econômico. O 
diálogo e flexibilidade dos órgãos é de 
suma importância para esse crescimen-
to, segundo o mesmo. “O Idema passou 
de órgão fiscalizador para parceiro e isso 
trouxe o desenvolvimento para o polo 
cerâmico”, disse o prefeito.

A sessão foi dirigida pelo Deputado 
Estadual Hermano Morais, que vem 
prestando serviço de utilidade pública 
ao setor desde 2013. Segundo Herma-
no, tais medidas devem ser discutidas e 
enfrentadas para que o setor ceramista 
do Estado possa não apenas sobreviver, 
como também prosperar. “Nós reco-
nhecemos a importância da indústria 
ceramista, por isso apoiamos a atividade 
e vamos de forma coletiva encontrar ca-
minhos que possam estimular a ativida-
de no nosso Estado”, disse.

Hermano participou da reunião 
promovida pelo Sindicer no prédio da 
Fiern no dia 16 de novembro do ano 
corrente. Na oportunidade foram apre-
sentadas todas as questões levadas à pú-
blico durante a audiência. 

Foram ouvidos também a represen-
tante do Idema, o Deputado Estadual 
Francisco Medeiros, o ceramista Leo-
nildo, da Cerâmica Uruaçu e estiveram 
presentes em torno de 45 pessoas du-
rante a audiência. 

Em detrimento do tempo, outra 
audiência será marcada, desta vez com a 
presença do Ministério Público do Tra-
balho (MPT), onde será tratado também 
sobre a ação realizada no Vale do Açu. 

audiência pública
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EMprEsários cEraMistas E convidados prEsEntEs na audiência 
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apl mineralapl mineral

Xv seminário nacional 
de arranjos produtivos locais de base mineral 
cEntro dE tEcnologia MinEral proMovE EvEnto no caMpus cEntral do ifrn 
para foMEntar acadEMia E sEtorEs da indústria dE basE MinEral 

Sediado no Campus Central do 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte - IFRN,  Nos dias 5, 6 
e 7 de dezembro de 2018, o XV 
Seminário de Arranjos Produtivos 
Locais de Base Mineral e o XII En-
contro do Comitê Temático Rede 
Brasileira de APLs de Base Mineral 
- RedeAPLmineral, contou com a 
presença de mais de 300 inscritos e 
foi um sucesso. 

A programação contou com pa-
lestras e reuniões sob o tema “As-
sistência e extensão tecnológica e 
mineral para desenvolvimento a 
mineração organizada em APLs” foi 
discutida por especialistas e acadê-
micos da área de geologia e constru-
ção civil. Otacílio Carvalho, Geólo-
go Sênior da Cia de Processamento 
de Dados do RN e Geólogo Sênior 
da Secretaria da Indústria, com Ci-
ência e Tecnologia do RN, foi um 
dos especialistas envolvidos na orga-
nização do evento.

Em nota à Anicer, Otacílio rela-
ta: “Fiz um nivelamento explicando 
o que é a indústria cerâmica no Bra-
sil. Temos uma cerâmica de telhas 
em Itajá, a Cerâmica Itajá, que está 
completando 43 anos de funcio-
namento e nesse período fez telhas 
suficientes para cobrir 300 mil casas 
de 100 m². Imagina só o impacto 
quando você considera a produção 
de todas as cerâmicas brasileiras. 
Falei ainda dos problemas que hoje 
afetam o setor, especialmente a crise 
econômica e as auditorias feitas pelo 
DNPM nas empresas, visando a fis-
calização do pagamento da CFEM. 
Não dava para deixar de fora a forte 

ação do DNPM multando as empre-
sas e da impossibilidade dessas paga-
rem as multas, o que pode resultar 
em fechamentos e a nova lei que 
corrigiu a forma antiga de cobrar a 
CFEM”, disse. 

 O evento foi marcado por pro-
gramação variada com evento cultu-
ral, coquetel de boas-vindas e pre-
miações. As palestras foram dividi-
das em seis painéis. 

Os temas dos painéis foram: 
“Atuação do Governo no apoio à 
Assistência e Extensão Tecnológica e 
Mineral em APL de Base Mineral”; 
“Proposições e modelos de Assistên-
cia e Extensão Tecnológica e Mine-

ral e Suas Possibilidades de Aplica-
ções para APL de Base Mineral”, 
cujo tema foi apresentado em cinco 
pontos: “Modelo, Estrutura Organi-
zacional, Política e Experiências da 
ANATER e do Sistema de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural para o 
setor Agrícola e as Possibilidades de 
suas aplicações para APL de Base Mi-
neral”,  “Modelo, Experiências, De-
safios e Oportunidades do SEBRAE 
em Assistência e Extensão Tecnoló-
gica Micro e Pequenas Empresas de 
Mineração e Transformação Mineral 
em APLs de Base Mineral”,  “Expe-
riências, Desafios e Oportunidades 
da Secretaria de Geologia Mineração 

vargas soliz pEssoa rEprEsEntando o sindicEr

e Transformação Mineral do Minis-
tério de Minas e Energia – SGM/
MME em Extensão Mineral e suas 
possibilidades de Aplicação em APL 
de Base Mineral”, e “Experiências, 
Desafios e Oportunidades da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras 
- OCB em Assistência e Extensão 
Tecnológica e Mineral para Coope-
rativas do Ramo  de Mineração em 
APL de Base Mineral”.

A partir desse segundo painel, 
iniciaram as apresentações de seto-
res para atualizar ações com dados 
e pesquisas dentro da proposta de 
“Experiências, Desafios e Oportu-
nidades de Instituições de Ciência e 
Tecnologia em Assistência e Exten-
são Tecnológica e Mineral para APL 
de Base Mineral”. 

O Painel IIl foi dividido entre 
quatro momentos: Centro de Tec-
nologia Mineral (CETEM); o Ins-
tituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN); a Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG) 
e a Fundação Instituto de Pesquisa 
Tecnológica do Estado de São Pau-
lo – IPT/SP.

O Painel IV  foi coordenado por 
Otacílio Carvalho. As apresentações 
foram divididas em cinco setores: 
Setor de Cerâmica Vermelha do RN, 
com Vargas Soliz Pessoa, Diretor do 
SIDICER/RN; Setor de Água Mine-
ral do RN, apresentado por Djalma 
Barbosa da Cunha Júnior, Presiden-

te do Sindicato de Água Mineral do 
Rio Grande do Norte – SICRAMI/
RN; Setor de Sal Marinho do RN, 
apresentado por Renato Fernandes, 
Diretor do Sindicato da Indústria 
de Moagem e Refino de Sal do Es-
tado do Rio Grande do Norte – SI-
MORSAL; Setor de Calcário, Cal e 
Cimento do RN, apresentado por 
André Soares Sutero, Cargo  da  CI-
MENTO MIZU e Setor de Cerâ-
mica de Revestimento, apresentado 
por João Leal,   Presidente da Mine-
ração do Nordeste - ARMIL. 

O quinto painel foi coordenado 
pela Gerente de Indústria do SE-
BRAE/RN, Lorena Roosevelt de 
Lima Alves e foi dividido em quatro 
momentos: Instituto Brasileiro de 
Gemas e Metais Preciosos - IBGM 
em Assistência e Extensão Tecnoló-
gica e Mineral para APL de Gemas, 
Joias, Metais Preciosos e Afins; Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Ro-
chas Ornamentais - ABIROCHAS 
em Assistência e Extensão Tecnoló-
gica e Mineral para APL de Rochas 
Ornamentais; ASPACER em Assis-
tência e Extensão Tecnológica e Mi-
neral em APL de Cerâmica de Reves-
timento e encerrando o painel com o 
IFRN/Centro de Tecnologia Mineral 
falando sobre a oportunidade de as-
sistência tecnológica ao pequeno mi-
nerador da região do Seridó.

O sexto e último painel foi di-
vidido em quatro momentos e con-
tou com a participação de especia-

listas fora do nosso Estado: APL de 
Pegmatitos do RN/PB, apresentado 
por Marcelo Soares Bezerra, Enge-
nheiro de Minas – Consultor e Co-
ordenador do APL; APL de Rochas 
Ornamentais do Espírito Santo/ES, 
apresentado por Celmo de Freitas, 
Diretor Executivo do Sindicato da 
Indústria de Rochas Ornamentais 
Cal e Calcários do Estado do Es-
pírito Santo – SINDIROCHAS/
ES; APL Gemas, Joias, Metais Pre-
ciosos e Afins do RS, apresenta-
do por Isaldir Antonio Sganzerla, 
Presidente da Cooperativa de Ga-
rimpeiros do Médio Alto Uruguai 
– COOGAMAI/Ametista do Sul/
RS e APL de Cerâmica Vermelha 
do Norte Goiano, apresentado por 
Belmonte Amado Rosa Cavalcante, 
Presidente da Associação de Cera-
mistas do Norte Goiano – ASCE-
NO/Mara Rosa/GO. 

Foram disponibilizados em mé-
dia 1 hora e 20 minutos para cada 
painel e logo em seguida 1 hora de 
debate. Cada painel foi apresentado 
por especialistas da área em questão. 

Houveram premiações de 1º, 2º 
e 3º lugar para o “Prêmio Melhores 
Práticas em APL de Base Mineral 
2018 – PMP APL Mineral 2018”, 
plenária do CT RedeAPLmineral 
falando sobre expectativas median-
te resultados do banco de dados do 
APL e encerrou com visitação ao 
Museu de Minérios do Rio Grande 
do Norte, Campus Natal Central. 
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Nomeação dos represeNtaNtes Na Coema
No dia 17 de outubro, o diretor Ciro Melo 

foi empossado como representante do Sindicer-
RN na Comissão Temática de Meio Ambiente 
- Coema. A Coema tem objetivo de Acompanhar 
a legislação, desenvolver propostas de políticas e 
estimular práticas voltadas para a ecoeficiência; 
Promover o debate com especialistas e autoridades 
na área ambiental e avaliar as políticas públicas 
de licenciamento ambiental, controle e qualidade 
ambiental, biodiversidade e florestas, tratamento 
e disposição de resíduos, entre outras; Formular 
linhas de ação para aumentar a competitividade 
das indústrias e a preservação do meio ambiente 
entre outras atribuições delegadas pela Presidência 
da FIERN em relação a temática Meio Ambiente.

Reunião da diRetoRia

No dia 16 de Novembro, diretores ceramistas 
do Seridó e Vale do Açu se reuniram na Casa da 
Indústria para discutir temas relevantes ao setor. 
Na ocasião o Deputado Estadual Hermano Morais 
e o Prefeito de Carnaúba dos Dantas, Gilson 
Dantas,  estiveram presentes para discutir sobre 
intempéries da indústria cerâmica no Estado.

CuRso de pá CaRRegadeiRa 
aCevale-

O Sindicer e a Acevale, com o apoio do 
SEBRAE promoveu, nos dias 30 de novembro, 
1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro, o Curso de Pá 
Carregadeira na Acevale em Itajá. 

O curso com  carga horária  de 50 horas teve 
a representação de 11 empresas da Região do Vale 
do Açu: Cerâmica T.Melo, Cerâmica Progresso, 
Cerâmica Barro Vermelho, Cerâmica União Itajá, 
Cerâmica Assu, Cerâmica GL Bezerra, Cerâmica 
Itajá, Cerâmica do Gato, Cerâmica Santo Expedito, 
Cerâmica Farol e Cerâmica Vitória

CuRso de pá CaRRegadeiRa 
CaRnaúba

Durante os dias  dias 14, 15, 16, 20 e 21 de 
dezembro na ACVC de Carnaúba dos Dantas, aconteceu 
o curso de Pá Carregadeira. Essa segunda edição contou 
com o apoio da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos 
Dantas, na pessoa do prefeito Gilson Dantas. 

Xv semináRio naCional de 
aRRanjos pRodutivos loCais 
de base mineRal

XII Encontro do Comitê Temático Rede Brasileira 
de APLs de Base Mineral – Comitê Temático 
RedeAPLmineral

O evento ocorrido nos dias 5, 6 e 7 de dezembro 
no auditório Auditório Central Pedro Silveira de 
Sá Leitão, Campus Natal Central – CNAT do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – IFRN, contou com a 
apresentação de Vargas Pessoa Soliz representando o 
Sindicer-RN.

ConfRateRnização dos 
CeRamistas do vale do açu

O presidente Terceiro de Melo, o vice-presidente 
Vinícius e o diretor Vargas Soliz estiveram 
prestigiando  a Confraternização dos dos Ceramistas 
do Vale do Açu promovida pela Acevale. O evento 
aconteceu no dia 20 de dezembro na Boate PUB 15. 
No ensejo foram ofertadas duas cestas natalinas pelo 
Sindicer-RN para sorteio entre os presentes.  

Reunião Com a CaiXa eConômiCa

O Presidente do Sindicer-RN, Sr. Pedro Terceiro 
de Melo, acompanhado de Vinicius Costa Lima - 
Vice-Presidente do Sindicer e Diretor da Cerâmica 
do Gato - estiveram reunidos com o Superintendente 
da Caixa Econômica do Rio Grande do Norte, Sr. 
Carlos Antonio de Araújo, e a Gerência Executiva 
de Habitação, tratando de reivindicações em prol 
do desenvolvimento da indústria cerâmica. Na 
oportunidade foi protocolado um ofício, no qual 
solicita a revisão do Código de Práticas da Caixa 
Econômica Federal no seu item 7.12, a fim de inserir 
o “bloco de cerâmica de 9cm furo vertical”, como 
bloco estrutural para construções de 1 pavimento. 
Foi protocolado também o ofício da Presidência da 
Associação Nacional da Indústria Cerâmica - Anicer - 
que trata das exigências do PBQP-H no que se refere 
a certificação de produtos no Programa Setorial da 
Qualidade (PSQ), coordenado pela Anicer.

Para o Presidente do Sindicer, se a GIHAB atender 
a estas solicitações, estará contribuindo diretamente 
para a expansão do mercado de bloco estrutural, 
especificamente do Bloco de 9cm furo vertical.
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O projeto de mestrado é um dos 
trabalhos de ensino, pesquisa e exten-
são vinculados ao Programa de Pós-
-Graduação em Ciências Florestais 
– PPGCFL/EAJ/UFRN, sob Coorde-
nação da professora e pesquisadora da 
EAJ/UFRN “Dra. Rosimeire Caval-
cante dos Santos” e é intitulado “Uti-
lização de coproduto da extração da 
madeira em áreas sob manejo florestal 
sustentável no estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil”. O projeto tem por 
objetivo, entre outros, avaliar o poten-
cial de aproveitamento de um copro-
duto gerado da exploração da lenha 
numa Unidade de Produção Anual – 
UPA da Fazenda Riacho do Cabra, lo-
calizada no município de Santa Cruz/
RN por meio da combustão em fornos 
utilizados no Setor de Cerâmica Ver-
melha no RN .

A iniciativa tem apoio de várias ins-
tituições: Fundação de Apoio à Pesquisa 
do RN (FAPERN), Faculdade de Ciên-
cias da Saúde do Trairí (FACISA), Uni-
versidade Federal de São João Del Rei 
(UFSJ), Universidade Federal do Espíri-
to Santo (UFES), Associação Plantas do 
Nordeste (APNE), Florescer Consulto-
ria e o Centro de Pesquisas Agronômi-
cas para o Desenvolvimento (CIRAD 
– Montpellier/França). 

Espera-se, ao final deste trabalho 
atender aos princípios da sustentabilida-
de contribuindo nas esferas sociais, am-
bientais e econômicas no estado do Rio 

Grande do Norte, ao esclarecer sobre 
a viabilidade de utilização da madeira, 
atualmente, caracterizada como copro-
duto após a exploração de uma área sob 
manejo no Estado do RN, para cogera-

ção de energia renovável, assim como 
para geração de renda adicional para 
àqueles que a comercializam, enquanto 
combustível, prioritariamente, utilizada 
pelo setor de cerâmica vermelha no RN.

projeto
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projeto

mestrado da uFrn 
na caatinga potiguar
projEto visa utilização dE coproduto da Exploração da lEnha EM 
árEa sob plano dE ManEjo florEstal sustEntávEl

Por Ellen Moraes 

Toda exploração da lenha, sob 
manejo florestal, no estado do Rio 
Grande do Norte (RN) tem um único 
consumidor, o setor produtivo da ce-
râmica vermelha.

E, portanto, pesquisar sobre a viabi-
lidade de aproveitar um dos coprodutos 
da exploração da lenha de modo a au-
mentar a quantidade de oferta de bio-
massa que será utilizada como energéti-
co, a considerar a mesma área explorada, 
é sinônimo de cogeração de energia com 
impactos sociais, econômicos e ambien-
tais, consideravelmente positivos.

Dentro deste contexto, estão sen-
do desenvolvidos estudos em níveis 
de graduação e pós-graduação com 
“desdobramentos” para testar o pro-
cessamento do coproduto citado, que 
corresponde à lenha com diâmetro 

inferior a 2cm de diâmetro, durante a 
fase de queima da cerâmica vermelha 
e avaliar os impactos econômico-finan-
ceiros, o Grupo de Estudos em Energia 
da Biomassa – GEEB e o Laboratório 
de Estudos da Madeira – LABEM, da 

Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias da Escola Agrícola de 
Jundiaí/Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, promoveram em 
2018, expedições de cunho científico 
na Caatinga potiguar. 

bEntEs, colaborador da cErâMica t. MElo,  gabriEl, cynthia, EdlaynE E graziEla, 
EstudantEs pEsquisadorEs E tErcEiro dE MElo, dono da cErâMica

EllEn Morais, MEstranda EM ciências florEstais ufrn, EM uMa das Etapas do Estudo

EquipE dE pEsquisa do labEM E gEEb/Eaj/ufrn na caatinga potiguar

profEssora dra. rosiMEirE cavalcantE E alunos do MEstrado EM ciências florEstais/ufrn, 
dEMarcando as árEas aMostrais para rEalização da pEsquisa.
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ta sed molo ipsam aut quiam, sectemp 
oreperspis quod qui omnia dolora do-
lorro bere nonsed quatur? Quis dolent 
min nusandae audam in consequatior 
aspelessit molorem ipsus ut fugia do-
luptae consequam fuga. Udit, omnis 
atum reictor aditat.

consequatior aspelessit molorem ip-
sus ut fugia doluptae consequam fuga.
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O conceito de eficiência energética está relaciona-
do à ideia de uso otimizado dos recursos energéticos, 
sem alterar a produção de uma dada empresa. Ou seja, 
busca explorar as possibilidades de redução do con-
sumo de energia e suas vantagens econômicas e am-
bientais, tanto com relação ao uso da energia térmica 
(calor) quanto de energia elétrica.

A eficiência energética pode abranger desde me-
didas mais simples e de baixo custo, até outras bem 
mais complexas e caras, mas que mesmo assim podem 
apresentar boa atratividade econômica. Quanto mais se 
emprega técnicas, equipamentos e processos mais efi-
cientes, menor será o consumo de energia e o seu custo.

Por vezes, algumas das medidas para o uso efi-
ciente de energia podem parecer à primeira vista algo 
economicamente muito caro ou inviável. Mas não é 
bem assim, pois que diversas possibilidades permitem 
também obter outros ganhos associados. Este é o caso, 
por exemplo, de medidas que trazem, além da econo-
mia de energia, aumento de produtividade, redução 
de perdas na produção, aumento da produção, maior 
parcela de peças de primeira qualidade, possibilidade 
da fabricação de novos produtos, dentre outros. Dessa 
forma, estes outros ganhos também  devem ser con-
tabilizados quando se avalia a possibilidade de imple-
mentar ações e projetos de eficiência energética. 

No caso dos fornos da indústria cerâmica, o calor 
produzido na combustão se distribui para vários pon-
tos, sendo que, geralmente, somente uma parcela me-
nor é de fato utilizada e absorvida na sinterização das 
peças cerâmicas. Uma grande quantidade de energia 
térmica (calor) é perdida durante o cozimento. Uma 
grande parte está contida nos gases de combustão 
(fumaça) que deixam o forno, também na estrutura 
de alvenaria dos fornos (paredes e teto ou abóbada), 
portas, nos próprios produtos prontos quando são re-
tirados ainda quentes e em outros pontos conforme o 
tipo de forno. Estes itens constituem perdas de calor e 
por vezes são irrecuperáveis. 

Nesse caso, o ideal é que se minimize ao máximo 
essas chamadas “perdas de calor”. Algumas alternativas 
já comumente adotadas são: empregar fornos mais mo-
dernos e eficientes, empregar materiais refratários de 
qualidade, empregar estruturas com materiais de fibra 
cerâmica (caso dos fornos metálicos móveis e vagão, 

por exemplo), recuperar calor, controlar as curvas de 
queima e melhorar a combustão. 

Melhorar a combustão faz-se fundamental, e nesse 
caso dois aspectos são muito importantes - primeiro, 
ter uma boa mistura entre o combustível e o ar (que 
também depende de se ter uma câmara de combustão 
bem dimensionada), pois uma mistura bem homo-
gênea torna a combustão mais eficiente, com menor 
emissão de fuligem e exige menor quantidade de ex-
cesso de ar. Em segundo lugar, deve-se operar com 
uma relação ar/combustível dentro de uma faixa ade-
quada para cada tipo de combustível (lenha, brique-
tes, serragem etc), de modo a não gerar fuligem nem 
ter um excesso de ar muito elevado, que teria exata-
mente o papel de “roubar” calor do próprio processo 
de combustão. Adotando-se esses cuidados, as perdas 
de calor nos gases quentes de exaustão (na chaminé) 
passam a ser menores, e pode-se conseguir uma eco-
nomia de combustível bastante significativa. 

Lenha Picada e com aLimentação 
contínua x Lenha em toras

A lenha alimentada em fornos na forma de tarugos 
geralmente leva a um elevado desperdício de energia 
pelo dois motivos explicados anteriormente. Primei-
ro, não há uma combustão ideal, já que a superfície de 
contato das toras é pequena, e acaba exigindo muito 
ar para a queima, o que gera perda de energia. E se-
gundo, como a alimentação é descontínua, a todo mo-
mento ocorrem situações onde há muito combustível 
e pouco ar, e também ao contrário, pouco combustível 
(lenha) e muito ar, na medida que essa lenha vai sen-
do consumida. Isso traz um grande descontrole, perda 
de energia, emissão de fuligem quando há pouco ar, 
variação na temperatura nos fornos e, consequente-
mente, perda de produção por queima deficiente ou 
sinterização inadequada.

Por outro lado, quando se emprega alimentação 
contínua e lenha está na forma de briquetes ou ca-
vacos (ou ainda serragem), os problemas anteriores 
ficam minimizados. Ou seja, em tese não devem ocor-
rer flutuações nas relações ar/combustível, já que a in-
jeção dos dois insumos é constante, e também pode-se 
trabalhar com uma quantidade de ar de combustão 
bem menor, que traz economia de lenha. 

mauricio F. Henriques jr..
dsc., pesquisador, instituto nacional de tecnologia (int), Mctic
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eFiciência energética
- uso de lenHa picada e  sistema de alimentaÇÃo contínua 

Outra vantagem é que quando se usa a lenha pi-
cada reduz-se significativamente a sua umidade resi-
dual, tornando o seu conteúdo energético maior por 
unidade de peso ou volume (mais energia por peso 
ou volume). Assim, não se gasta energia (calor) para 
extrair a água da lenha, ou seja, o conteúdo energéti-
co da biomassa fica mais concentrado para o proces-
so de sinterização em si.

Fazendo uma simulação das duas situações atu-
almente muito empregadas nas indústrias de um 
modo geral tem-se o seguinte. 

Premissas:
i) Temperatura dos gases de exaustão (saída do 
forno ou chaminé): 300°C.
ii) Alimentação com lenha em toras - Excesso 
de ar de combustão usual: de 230 a 300%; perdas 
de calor nos gases de exaustão (chaminé) ~39% 
(média).
iii) Alimentação com lenha picada e com ali-
mentação contínua - Excesso de ar de combus-
tão: de 70 a 100%; perdas de calor ~25% (mé-
dia).
Conclusão: Há uma redução nas perdas de calor 
de 14% (39% - 25%), que equivale a uma eco-
nomia de energia de 28%, considerando uma 
eficiência média de fornos de 50%. 

Assim, considerando uma empresa com uma pro-
dução média de 900 milheiros de telhas por mês, 
um consumo de lenha de 630 m3 estéreos/mês, e a 
lenha custando R$ 35,00/m3 st, haveria uma econo-
mia no consumo de lenha de cerca de R$ 74.000,00 
por ano. 

Este investimento a ser realizado geralmente 
pode ter retorno relativamente rápido, possivelmen-
te em até dois anos, dependendo dos preços da lenha 
e das economias existentes. Importante lembrar que 
numa avaliação econômica, pelo lado da economia 
outros ganhos também podem e devem ser computa-
dos, tais como redução de perdas, redução de mão de 
obra, possibilidade de produtos de maior qualidade, 
redução de  riscos por multas pela emissão de fuli-
gem no caso da alimentação intermitente com toras 
e outros. E pelo lado dos custos, deve-se computar 
um consumo de energia elétrica no picador (até 50 
cv), que funcionaria parcialmente, e nas correias 
transportadoras e nos caixões alimentadores.

Importante também salientar que os sistemas de 
alimentação contínua de biomassas mais modernos 
permitem a modulação do “fogo” de acordo com as 
variações de temperatura nos fornos. 

figura 1 - concEitos dE coMbustão

figura 3 - tEstEs dE coMbustão (kit bacharach) 
EM fornalha aliMEntada coM lEnha EM toras.

figura 4 - picador dE lEnha / briquEtEs

figura 5 - sistEMa dE aliMEntação contínua dE 
lEnha picada EM forno tipo cEdan

figura 2 - EsquEMa da quEiMa dE lEnha EM toras EM forno cErâMico 
- aliMEntação por batElada. a EsquErda: fornalha “Entupida” coM 

toras E coM falta dE ar dE coMbustão no início da quEiMa; a dirEita: 
fornalha coM ExcEsso dE ar E pouca lEnha).
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casa passivacasa passiva

r

passivHaus: 
o modelo do Futuro

Idealizada pelos professores Bo 
Adamsom, da universidade de Lund 
(Suécia) e o Wolfgang Feist, do insti-
tuto de construção e Meio Ambiente 
(Alemanha), a “Passivhaus”, ou “Casa 
Passiva” ganhou notoriedade através de 
sua construção sustentável de tornar  
baixo ou zero o consumo de energia. 

Esse processo se dá a partir de um 
sistema de ventilação artificial que possui 
níveis elevados de isolamento e selagem 
térmica, projetados expressamente para 
reduzir as perdas (ou os ganhos) de ca-
lor para níveis reduzidos. Esse modelo de 
construção permite poupar até 90% da 
energia para aquecimento/resfriamento 
em comparação com edifícios típicos, 
e mais de 75% em comparação com as 
novas construções com algum tipo de 
eficiência energética. Também são elo-
giadas por seu alto nível de conforto. 
Elas usam fontes de energia de dentro 
do prédio, como o calor do corpo dos 
moradores ou o calor solar que entra no 
prédio - tornando o aquecimento muito 
mais fácil. Utilizam janelas apropriadas 
com excelente isolamento térmico, super 
isolamento das paredes, lajes e piso para 
manter o calor durante o inverno na casa 
- e o mantém fora durante o verão.

A ideia surgiu a partir da preocupa-
ção com o consumo das reservas ener-
géticas, já que em média 1,5 bilhões de 
pessoas no mundo têm utilizado 99% 
delas com tendência crescente. O cus-
to da energia primária tende a crescer 
cada vez mais, e o abastecimento a lon-
go prazo é questionável. Sendo assim, o 
padrão de vida depende do uso eficien-
te e econômico dos recursos energéti-
cos disponíveis e isso inclui também 
o uso de Técnicas Construtivas Inova-
doras e uma Indústria comprometida 
com as transformações sustentáveis 
para as construções. 

Segundo o Balanço Energético 
Nacional (BEN) divulgado em 2013, 
o Brasil ocupa a nona posição dos pa-
íses que mais consomem energia no 
mundo. Dos dados  extraídos, 44% 
da energia consumida no país é desti-
nada a Indústria, seguido por 27% de 
residências. Da energia utilizada em 
residências, 64% é pela utilização de 
eletrodomésticos, sobretudo o ar-con-
dicionado e ventiladores. 

Pensando nos preceitos da boa ar-
quitetura que visa a utilidade, estabili-
dade, economia e beleza, a Casa Passiva 

chegou até o Brasil.
O Projeto foi financiado pelo Go-

verno Federal da Alemanha através do 
Ministério Federal da Educação e Pes-
quisa (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung - BMBF) e executado 
em parceria com o SENAI/DR-RN.

Localizada no Centro de Educação 
e Tecnologias Flávio José Cavalcante 
de Azevedo, SENAI da Zona Norte 
de Natal, a Casa Passiva foi construída 
atendendo às necessidades climáticas 
diferentes da concepção européia, com 
alguns materiais nacionais. 

priMEira casa passiva ModElo da aMérica latina construída EM natal

Levando-se em consideração que 
o clima trópico anual está em média 
77% de umidade e 26ºC na região de 
Natal, de acordo com estudos apre-
sentados pelo Engenheiro Civil Luiz 
Alberto Bezerra, Gerente de Projetos, 
Meio ambiente e Energias Renová-
veis, Especialista Acreditado em Edi-
ficações Passivas pelo Passivhaus Ins-
titut (PHI), a temperatura agradável 
para a região seria de 22ºC a 24ºC e 
50-60% de umidade (gráfico 1).

O modelo foi construído utilizan-
do o Passive House Planning Package 
(PHPP), uma ferramenta de balance-
amento energético eficiente, que per-
mite aos projetistas a otimização dos 
edifícios e avaliação de itens que de-
vem ser considerados no planejamen-
to da casa: isolamento, estanqueidade, 
construção livre de pontas térmicas, 
ventilação, cargas de aquecimento, 
conforto climático, entre outros crité-
rios. Foi utilizado isolamento de piso 

e laje de Neopor 032 (uma espécie de 
isopor resistente de tecnologia alemã), 
janelas de vidros duplos, sistema de 
ventilação com recuperação de calor, 
desumidificador, pintura externa ele-
trostática, portas com transmitância 
térmica e telhado de cerâmica esmal-
tada. A construção possui certificado 
do Governo Alemão. O conceito que 
antes só existia em países europeus e 
Estados Unidos foi inaugurado em 23 
de julho em Natal como a primeira 
edificação da América Latina. 

A casa nomeada de “Gerold Ge-
ppert”, homenageia o industrial ale-
mão pioneiro na área de construção ci-
vil no Brasil e pai do cônsul honorário 
da Alemanha no RN, Axel Geppert. 

O Embaixador da República Fe-
deral da Alemanha, Georg Witschel 
disse em entrevista à Fiern: “Esta é 
uma casa modelo de eficiência ener-
gética que muito contribuirá para a 
qualificação profissional de estudan-

tes do Senai, arquitetos, engenheiros, 
além da transferência de tecnologias 
entre os dois países. O modelo pode-
rá, futuramente, ser usado para casas 
populares do programa “Minha Casa, 
Minha Vida” e até de cidades inteli-
gentes”, destacou o embaixador.

O presidente da Fiern Amaro Sales 
de Araújo em entrevista à Fiern afir-
mou que “a casa Passiva é o coroamen-
to da parceria ao longo dos anos, entre 
o Rio Grande do Norte e o estado da 
Renânia-Palatinado, em diversas áreas 
de educação e inovação. Uma grande 
contribuição para o desenvolvimento 
mais sustentável na construção, além de 
economia e eficiência em energia. Este 
será um centro de referência no ensino e 
atualização de métodos e processos para 
a construção das casas passivas.”

A visita à Casa Passiva ocorre atra-
vés de agendamento através do núme-
ro (84) 3208-1450, SENAI, Unidade 
Zona Norte.

tassyla barbosa, EngEnhEira civil do sEnai aprEsEntando os EquipaMEntos dE controlE da casa

adriano abreu /tribuna do norte



barraca do barro 
pitstop na

Longe dos centros de artesanatos 
em Natal, no canteiro principal da 
avenida Itapetinga, em frente a Igre-
ja Católica de São Tiago Menor, na 
Zona Norte, encontra-se  a “Barraca 
do Barro”. Ainda de longe é possível 
ver uma enorme variedade de produtos 
cerâmicos distribuídos em prateleiras 
improvisadas com caixas de hortifrúti e 
até pelo chão de areia onde a vendedo-
ra, dona Edileuza da Silva Araújo, 52 
anos, contou timidamente a história da 
trajetória da arte em suas mãos. 

A arte, tradicionalmente produzida 
entre seus parentes, começou com seus 
bisavós e foi sendo ensinado de geração 
em geração na família Silva Araújo. São 
quatro artesãos que produzem as peças 

e uma vendedora, cuja clientela se con-
centra na Zona Norte de Natal. 

 Dona Edileuza já produziu as peças 
de barro, mas atualmente trabalha com 
vendas, “eu gosto de vender, é uma coi-
sa que eu acho bonito e me sinto bem. 
É tanto que você vê no olhar das pesso-
as quando passam, param e perguntam 
“ele tá cozido?”, porque ele não sabe o 
que é aquilo, ele viu em algum lugar e 
fica muito maravilhado. Aí vai e com-
pra aquela peça para decoração porque 
ele sabe que vai ficar extinto”, comen-
tou a vendedora. Com olhos atentos a 
passagem de potenciais clientes, dona 
Edileuza atende um motoqueiro que 
pede orçamento do conjunto de pe-
quenas taças de barro. “Alguém tem 

que vender. Porque tem aquele que 
tem o dom de venda e eu tenho o dom 
da venda”, explicou.

As peças da Barraca do Barro são 
produzidas em Currais Novos, a “prin-
cesa do seridó” e Lagoa Salgada. A fa-
mília Silva Araújo que está na quarta 
geração produtora de peças em argila 
é formada por Francisca das Chagas, 
Francisco Canindé, Maria Damiana e 
Francisco Felipe. Cada peça leva em 
média 10 dias para ficar pronta, o 
processo vai do manejo da argila que 
não pode possuir falhas, além de todo 
serviço manual sem auxílio de tordo e 
outras fôrmas ou equipamentos para 
modelagem à queima.

Os produtos são levados ao forno 
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pEças artEsanais E utEnsílios dE barro produzidos pEla 
faMília silva araújo surprEEndE quEM passa pElo cantEiro 
da avEnida itapEtinga na zona nortE dE natal
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a 400 graus celsius e são mantidos por 
24 horas para o ponto ideal das peças. 
Levando-se em consideração o tempo 
de atividade, o desafio é o período 
de chuvas que impede o processo da 
confecção, tornando importante as 
condições climáticas do Seridó para a 
execução dessa atividade artesanal.

 Todo o processo é braçal e exige 
atenção de cada colaborador, bem 
como do investimento financeiro para 
essa produção. “Hoje você tem que 
comprar o barro. Antes, no tempo dos 
meus avós, não se comprava o barro. 
Hoje você tem de comprar, porque 
é dentro da propriedade de alguém. 
Você compra a lenha pra queimar, 
você paga alguém pra ajudar só a “ali-
sar” a panela. Então fica muito difí-
cil”, queixou-se dona Edileuza.

Outro desafio ainda maior é a 
desvalorização do produto cerâmico 
artesanal no mercado em massa. Hoje 
a Barraca do Barro está presente nas 
feiras livres da Zona Norte de Natal e 
na Avenida Itapetinga, no Conjunto 
Santarém, entretanto, dona Edileuza 
explica que um dos motivos que não 
motivam as novas gerações a se inse-
rir no mercado artesanal é a falta de 
reconhecimento financeiro dos pro-
dutos. “A gente já vendeu peça para 
São Paulo e Rio de Janeiro que uma 
panela dessa aqui (apontou para a 
panela de porte médio) você entrega 
por R$ 40 reais e eles vendem lá por 
R$ 120 reais. Quer dizer, quem ganha 
valor não é o produtor é o atravessa-

dor”, disse a vendedora. “Hoje eu vejo 
mais oportunidades dadas ao atraves-
sador do que pro artesão”, completou 
se referindo a “artesãos” que vendem 
produtos feitos por outros artistas em 
feiras culturais na cidade.

A crise econômica no Brasil também 
afetou os novos clientes na aquisição 
desses produtos, desfavorecendo o mer-
cado artesanal da cerâmica vermelha. 

Entretanto, a arte em argila tem 
ganhado espaço não só em galerias, 
museus ou restrita a restaurantes com 
o intuito de produzir comidas de for-
ma mais artesanal. As panelas, pratos 
e artigos de decoração estão a uma bu-
zina de distância. 

A família  Silva Araújo tem busca-

do conhecer novos artesãos ceramistas 
na região do Seridó. Para eles, é im-
portante se estabelecer vínculo entre 
eles para que haja melhor produção 
e propagação dos produtos diante de 
novos mercados, atendendo a exigên-
cias dos consumidores e otimizando 
as vendas. Segundo dona Edileuza, a 
ideia é criar uma cooperativa de arte-
sãos para que eles possam trocar expe-
riências e apoiarem uns aos outros em 
uma perspectiva de salvar a arte em 
argila no Rio Grande do Norte. 

A simpática vendedora ao fim da 
entrevista deixou um recado para a 
concorrência: “onde eu for pra ven-
der, ninguém vá que ninguém vende”, 
disse sorrindo.

dona EdilEuza, rEsponsávEl pEla barraca do barro
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