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RESUMO 

 

Apesar de apresentar uma elevada importância na economia do país, o setor cerâmico é 

responsável por provocar diversos impactos ambientais durante o processo de produção. Nessa 

perspectiva, este estudo tem como objetivo analisar a gestão ambiental de indústrias de 

cerâmica vermelha da Região Metropolitana de Fortaleza por meio de estudos de caso. A adesão 

da gestão ambiental por parte das indústrias cerâmicas é de fundamental importância, visto o 

alto potencial degradador desse setor. A gestão busca a racionalização dos recursos naturais, a 

minimização dos impactos ambientais, visando sempre a melhoria contínua. Já o sistema de 

gestão ambiental busca tratar as questões de modo integrado, por meio da elaboração de 

diretrizes, definição de objetivos e metas, coordenação de atividades e avaliação de resultados, 

necessitando o envolvimento de todos os setores da empresa. A pesquisa apresenta natureza 

bibliográfica, documental, de campo e de análise. Foram realizadas visitas à três indústrias 

cerâmicas da Região Metropolitana de Fortaleza visando a obtenção de informações sobre o 

método de produção, os impactos ambientais observados e as medidas para minimizar os 

mesmos, bem como as ferramentas de gestão ambiental utilizadas e o cumprimento de algumas 

exigências legais. Por meio dos resultados obtidos foi possível observar que as indústrias de 

cerâmica vermelha da Região Metropolitana de Fortaleza adotam algumas medidas para 

controlar e reduzir os impactos ambientais causados por essa atividade, porém não apresentam 

um sistema de gestão ambiental, importante para o correto gerenciamento dos mesmos e a 

racionalização dos recursos naturais. Ademais, foi possível verificar que falta uma fiscalização 

mais rigorosa por parte dos órgãos ambientais, bem como uma maior conscientização dos 

empresários, funcionários e comunidade a respeito da importância da manutenção da qualidade 

do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Setor cerâmico. Sistema de gestão ambiental. Impacto ambiental. 



 

 

ABSTRACT 

 

Despite of the high importance in the country's economy, the ceramic sector is responsible for 

several environmental impacts during their production process. The study aims to analyze the 

environmental management of red ceramic industries of the Fortaleza Metropolitan Region 

using case studies. Due to the high degrading potential of the ceramic industries, the adhesion 

of environmental management by this sector is very important. Management seeks to rationalize 

natural resources, minimizing environmental impacts, always aiming for continuous 

improvement. The environmental management system seeks to address issues in an integrated 

way, through the elaboration of guidelines, definition of objectives and goals, coordination of 

activities and evaluation of results, for this, it requires the involvement of all sectors of the 

industry. Bibliographic, documentary, field and analysis research. Visits were made to three 

ceramic industries in the Metropolitan Region of Fortaleza, aiming to obtain information about: 

production method; environmental impacts observed, measures to minimize them and 

environmental management tools used; and compliance with some legal requirements. The 

results showed that the red ceramic industries of the Metropolitan Region of Fortaleza adopt 

some measures to control and reduce the environmental impacts caused by their activity. 

However, they do not present an environmental management system, which is important for the 

correct management of the environmental impacts, as well as the rationalization of natural 

resources. In addition, it was possible to verify the necessity of a more rigorous inspection by 

the environmental agencies, as well as a greater awareness of the entrepreneurs, employees and 

community about the importance of maintaining the quality of the environment. 

 

Keywords: Ceramics sector. Environmental management system Environmental impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Associação Nacional da Indústria Cerâmica, o setor cerâmico apresenta 

uma elevada importância na economia do país, apresentando 6903 empresas no ano de 2008 e 

tendo faturamento anual superior a R$ 18 bilhões de reais, valor este que representa 

aproximadamente 4,8% do total da indústria da construção civil (ANICER, 20--b).  

A região Nordeste possui uma produção que representa 21% da produção nacional. 

Essa produção está localizada principalmente nos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco, 

seguida do Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí (BNB, 2010).  

No ano de 2012, o Estado do Ceará contava com 412 empresas cerâmicas instaladas 

em 93 municípios, tendo boa parte dessas indústrias concentradas na Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF). Neste mesmo ano, o setor foi responsável por gerar cerca de 14.172 empregos 

diretos. Quanto à localização, 90,5% das indústrias estão situadas na zona rural do Estado e 

9,5% encontram-se em áreas urbanas. Quanto ao porte das indústrias de cerâmica do estado do 

Ceará, 74,6% são de pequeno porte, 23,3% são microempresas e apenas 2,1% são de médio 

porte (SINDCERÂMICA, 2013). 

De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica, o setor cerâmico divide-se em 

subsetores, sendo adotada geralmente a seguinte classificação: cerâmica vermelha; materiais de 

revestimento (placas cerâmicas); cerâmica branca; materiais refratários; isolantes térmicos; 

fritas e corantes; abrasivos; vidro, cimento e cal; cerâmica de alta tecnologia ou cerâmica 

avançada (ABCERAM, 2016a). 

Também conhecida como cerâmica estrutural, a cerâmica vermelha compreende os 

materiais com coloração avermelhada empregados na construção civil (tijolos, blocos, telhas, 

elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas) e também utensílios de uso 

doméstico e de adorno (ABCERAM, 2016a). Por ser de fundamental importância na construção 

civil, o subsetor de cerâmica vermelha merece destaque, respondendo no ano de 2008 por cerca 

de 0,4% do Produto Interno Bruto do país, valor equivalente a R$ 6,8 bilhões/ano (BNB, 2010). 

Apesar da grande importância do setor ceramista, diversos impactos ambientais são 

causados durante os processos de produção, que vão desde a extração das matérias-primas, 

passando pelos processos industriais, a comercialização, o consumo até a disposição final destes 

produtos. 

Diante do cenário de alta degradação ambiental (alto consumo de lenha, emissões 

atmosféricas, geração de resíduos) causada pelo setor, faz-se necessária a avaliação dos 

aspectos ambientais a fim de identificar os possíveis impactos a serem causados pelas 
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atividades, bem como a adoção de medidas que visem a redução dos mesmos, buscando sempre 

a qualidade do meio ambiente. 

Frente a ideia de sustentabilidade, a gestão ambiental torna-se necessária na 

administração dos problemas ambientais. De acordo com Seiffert (2009), a gestão ambiental 

pode ser entendida como um processo contínuo e adaptativo, por meio do qual as organizações 

definem seus objetivos e metas relacionados à proteção do meio ambiente, à saúde dos seus 

empregados, bem como clientes e comunidades, selecionando estratégias e modos de atingir 

estes objetivos e metas em um prazo determinado. 

Desse modo, a adesão da gestão ambiental por indústrias no ramo cerâmico é de 

grande importância, visto o seu elevado potencial de causar danos ambientais. Além de 

contribuir para a imagem da empresa, a adoção de um gerenciamento ambiental pode aumentar 

a produtividade e a qualidade dos produtos, melhorar as condições de trabalho, reduzir 

desperdícios, diminuir o consumo de recursos naturais e, com isso, aumentar a lucratividade 

(ANICER, 2014). Assim, esse tipo de gestão busca a racionalização dos recursos naturais, a 

minimização dos impactos ambientais, visando sempre a melhoria contínua. 

O setor da construção civil faz-se presente em todas as partes do planeta, seja na 

cidade ou no campo, apresentando uma importante função social. Apesar de ser um dos setores 

mais importantes da economia brasileira, a construção civil produz bens de grandes dimensões 

físicas, sendo assim grande consumidora de recursos naturais e um dos setores que gera maiores 

impactos sobre o ambiente. O impacto sobre o meio ambiente refere-se não só à grande 

quantidade de recursos naturais utilizados como matéria-prima, mas também aos resíduos que 

são produzidos no processo de produção e ao desperdício gerado por um projeto mal elaborado 

ou o uso de tecnologias inadequadas (JOHN, 2000). 

Desse modo, o Setor de Indústrias de Cerâmica Vermelha, vital para a construção 

civil, ainda que bastante importante para o desenvolvimento do país, apresenta um alto 

potencial de poluição e utilização dos recursos. Assim, este estudo fora elaborado a fim de 

analisar as legislações ambientais específicas existentes para esse setor e se elas estão sendo 

rigorosamente seguidas, os impactos ambientais das indústrias e as medidas de redução dos 

mesmos, os meios utilizados para compatibilizar a produção máxima com a qualidade 

ambiental e a busca da melhoria contínua da gestão ambiental do empreendimento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a existência de instrumentos de gestão ambiental das indústrias de 

cerâmica vermelha da Região Metropolitana de Fortaleza através de três estudos de casos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar as normas/legislação aplicadas na indústria de cerâmica.  

b) Apontar os principais impactos causados por indústrias desse setor. 

c) Verificar as medidas adotadas pelas indústrias para a redução dos impactos, bem 

como as iniciativas utilizadas para melhorar sua relação com o meio ambiente. 

d) Observar como se dá a gestão ambiental de empresas do setor e a existência de 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) especificamente nas indústrias da RMF, por meio de 

alguns estudos de caso. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Será abordado nesta seção assuntos considerados relevantes para o tema, como o 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, a gestão ambiental, a indústria de cerâmica 

vermelha e seus processos produtivos, bem como os procedimentos legais necessários da 

indústria cerâmica. 

 

3.1 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

Segundo o art. 3º, inc. I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), 

o meio ambiente consiste em “conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem 

física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas. ”  

A preocupação ambiental surgiu quando a humanidade percebeu que os recursos 

naturais são esgotáveis e que sem eles não seria possível a existência da humanidade. Os 

recursos naturais são a base de todas as atividades humanas, havendo a necessidade de preservá-

los para que não haja o comprometimento da vida das sociedades atuais e futuras. 

Em 1972, na Suécia, ocorreu a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, conhecida como Conferência de Estocolmo. Primeira conferência global voltada 

para o meio ambiente, foi realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), organização 

internacional criada após a Segunda Guerra Mundial e formada por países que se reuniram 

voluntariamente para buscar a paz e o desenvolvimento mundial. A Conferência de Estocolmo 

é considerada um marco decisivo para o surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, 

atentando os países da importância da proteção ambiental, servindo como ponto de partida para 

a proteção internacional do meio ambiente  

De acordo com a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano (1972): 

 

A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental 

que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, 

um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos 

(ONU,1972). 

 

Assim, diante da intensa exploração dos recursos naturais, da geração de resíduos, 

dos desperdícios de matéria-prima, surgiu a necessidade de procurar medidas de conservação 

do meio ambiente para as gerações atuais e futuras, prevalecendo uma preocupação com a 
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questão ambiental. 

No ano de 1983, ocorreu a reunião da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a qual teve seus resultados publicados no Relatório Nosso Futuro Comum 

em 1987. Popularmente conhecido como Relatório Brundtland, por ser o nome da primeira-

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, escolhida para chefiar a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, esse documento trouxe pela primeira vez o conceito de 

desenvolvimento sustentável para o público.  

Segundo o Relatório Brundtland o desenvolvimento sustentável é aquele que 

“atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades” (ONU, 1987).  

O Relatório aborda quase todos os aspectos da vida econômica, política e social que 

deveriam ou devem sofrer algum tipo de alteração para que se possa alcançar o esperado 

desenvolvimento sustentável (SOBRINHO, 2008).  Assim, foi possível perceber que a partir de 

pequenas mudanças de atitudes, o homem poderia contribuir para a manutenção da qualidade 

do meio ambiente. 

Segundo o relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987: 

 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a 

exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam 

o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas (ONU, 

1987).  

 

Desse modo, as diretrizes do Relatório foram importantes para que a humanidade 

passasse a ter consciência de que para atender as necessidades das gerações atuais e futuras, 

seria necessário buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação 

ambiental. 

Tendo como foco o desenvolvimento sustentável, no ano de 1992, foi realizada no 

Rio de Janeiro pela ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como RIO 92 ou Eco 92. Nesse momento a ideia do 

desenvolvimento sustentável passou a ganhar mais força e, assim, percebeu-se a importância 

de haver um equilíbrio entre a economia, a sociedade e o meio ambiente, o chamado tripé da 

sustentabilidade. 

Considerada a maior conferência internacional já realizada, a RIO 92 contou com a 

presença de mais de 100 chefes de Estado ou Governo, cerca de 8000 delegados, 3000 
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representantes de organizações não-governamentais e 9000 repórteres. Essa conferência 

representou o alcance de um consenso mundial em torno do conceito de desenvolvimento 

sustentável, como proposto pelo Nosso Futuro Comum (ALMEIDA JÚNIOR, 2000)  

Como um dos principais resultados da RIO 92 teve-se a Agenda 21 (ONU,1995).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2016), a Agenda 21 pode ser definida como 

“um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes 

bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica”. Assim, a Agenda 21 consiste em um plano de ação baseado num documento de 40 

capítulos, que tem como objetivo implantar um novo tipo de desenvolvimento, o chamado 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com a ONU (1995), na Agenda 21, os governos delinearam um programa 

com o objetivo de afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, 

direcionando para atividades que busquem a renovação e a preservação dos recursos 

ambientais, essenciais para o crescimento e desenvolvimento. Entre as diversas ações estão: 

combater o desmatamento, a perda de solo e a desertificação; proteger a atmosfera; prevenir a 

poluição da água e do ar; deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão 

segura dos resíduos tóxicos. 

Essa série de conferências e documentos mostra a importância gradativa que vem 

ganhando a questão ambiental a nível mundial. O conceito de desenvolvimento sustentável, 

antes pouco conhecido, hoje é amplamente estudado e debatido entre os países. Apesar das 

divergências existentes em relação ao seu conceito, o desenvolvimento sustentável surgiu para 

mostrar a necessidade de mudança do modelo de crescimento baseado na intensa exploração 

dos recursos e no estímulo ao consumo.  

A sociedade mundial passou a ter consciência da importância de manter a qualidade 

do meio ambiente para que pudesse continuar a utilizá-lo a fim de atingir os seus objetivos. 

Associada a essa preocupação ambiental, visando a administração correta do uso dos recursos, 

surgiu a ideia de gestão ambiental. 

 

3.2 Gestão Ambiental 

 

Durante muitos anos, o crescimento econômico foi visto como o principal fator 

necessário para que um país ganhasse importância diante do cenário mundial. Em contrapartida, 

pouco se mencionava a respeito das consequências que esse desenvolvimento a qualquer custo 

causava ao meio ambiente.  
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Assim, com o decorrer do tempo, tendo em vista que tanto o ambiente natural como 

o ambiente urbano estavam marcados por uma ocupação indiscriminada do território e pela 

aceitação de qualquer tecnologia, desde que gerasse lucros, acarretando cada vez mais 

malefícios ao meio ambiente, entrou em pauta a questão ambiental (PHILIPPI JÚNIOR; 

ROMÉRO; BRUNA, 2004).  

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, com o início do movimento ambientalista 

por meio da publicação do livro de Rachel Carson, “A Primavera Silenciosa”, que se iniciaram 

algumas ações para combater a poluição. A importância da questão ambiental surgiu não pela 

preocupação do homem com a natureza, mas pelo interesse do homem em preservar os recursos 

para poder continuar utilizando-os. A possibilidade de esgotamento dos recursos da natureza 

fez com que a consciência ambiental crescesse, o que induziu a necessidade da gestão 

ambiental. 

De acordo com Barbieri (2016, p. 121), a gestão ambiental pode ser entendida como 

 

As diretrizes e as atividades administrativas realizadas por uma organização para 

alcançar efeitos positivos sobre o meio ambiente, ou seja, para reduzir, eliminar ou 

compensar os problemas ambientais decorrentes da sua atuação e evitar que outros 

ocorram no futuro. 

 

 

Assim, a gestão ambiental busca estabelecer, por meio de leis, diretrizes, normas e 

regulamentos, o equilíbrio entre o homem e a natureza, administrando os ecossistemas em que 

o homem se insere e visando a preservação dos recursos naturais. 

Segundo Seiffert (2009), a gestão ambiental pressupõe uma política ambiental, o 

planejamento ambiental e o gerenciamento ambiental. A política ambiental consiste no conjunto 

de princípios que abordam as aspirações ambientais e/ou governamentais no que se refere à 

regulamentação e modificação no uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente. O 

planejamento ambiental visa adequar o uso, o controle, a proteção e a conservação do ambiente 

às aspirações sociais e/ou governamentais expressas em uma política ambiental por meio da 

coordenação, articulação e implantação de projetos de intervenções. Já o gerenciamento 

ambiental é o conjunto de ações que tem como objetivo regular o uso, a proteção, o controle e 

a conservação do meio ambiente, como também avaliar se a situação vigente está de acordo 

com os princípios estabelecidos pela política ambiental. 

A crescente busca por parte das empresas de uma imagem ambientalmente mais 

correta, vem sendo provocada por uma mudança nos hábitos de consumo da sociedade, devido 

principalmente ao fortalecimento da preocupação ambiental, a qual reflete de forma negativa 
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nos produtos considerados ambientalmente inadequados. Dessa forma, desperta-se nas 

organizações o interesse pela gestão ambiental. Neste processo, as empresas definem objetivos 

e metas referentes à proteção do meio ambiente e à saúde dos empregados, clientes, bem como 

da sociedade, definindo estratégias e modos de atingir esses objetivos e metas em um 

determinado tempo (SEIFFERT, 2009). 

Diante dos problemas ambientais, é necessária uma nova atitude dos empresários e 

administradores, que devem passar a considerar o meio ambiente em suas decisões, adotando 

medidas que busquem aumentar a capacidade de suporte do planeta. As preocupações 

ambientais dos empresários são influenciadas por três forças: a sociedade, o governo e o 

mercado. É por meio das pressões da sociedade, das medidas governamentais e das exigências 

do mercado que ocorre o aumento do envolvimento das empresas na questão ambiental. Além 

disso, as legislações ambientais são fruto da pressão que a sociedade faz sobre o governo no 

que diz respeito à resolução dos problemas ambientais existentes (BARBIERI, 2016). 

A gestão ambiental empresarial deve ser adotada de modo a incluir as questões 

ambientais nas principais decisões estratégicas e operacionais da organização, seguindo os 

princípios da sustentabilidade (CALIJURI; CUNHA, 2013). Assim, visando alcançar bons 

resultados com poucos recursos, muitas empresas têm adotado o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA).  

Um sistema de gestão ambiental busca tratar as questões de modo integrado, por 

meio da elaboração de diretrizes, definição de objetivos e metas, coordenação de atividades e 

avaliação de resultados, necessitando o envolvimento de todos os setores da empresa. Alguns 

elementos essenciais para um SGA são a política ambiental, a avaliação de impactos ambientais, 

e do ciclo de vida dos seus produtos, os objetivos, metas e planos de ação, bem como os 

instrumentos para monitorar e avaliar as ações planejadas e o desempenho ambiental da 

empresa e do próprio sistema de gestão ambiental (BARBIERI, 2016). 

As organizações que apresentam um sistema de gestão ambiental muitas vezes 

apresentam um maior alcance ao mercado e ao lucro, visto que demonstram uma preocupação 

em não poluir, evitar poluir ou o fazer em uma menor escala. Assim, a adesão do SGA por parte 

das empresas representa a importância em atuar na prevenção da poluição ao invés de buscar 

meios para tratar a mesma após ela já ter ocorrido, recorrendo a medidas de remediação e 

mitigação. 

A implementação de um sistema de gestão ambiental pode ocorrer por meio dos 

requisitos definidos pela norma ABNT NBR ISO 14001. Criada em 1947, a ISO (International 

Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização) é uma 
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instituição formada por órgãos nacionais de normalização que tem como objetivo desenvolver 

a normalização e atividades relacionadas para simplificar as trocas de bens e serviços no 

mercado internacional e a cooperação entre os países nos setores científicos, tecnológicos e 

produtivos (BARBIERI, 2016).  

A ISO 14000 representa uma família de normas que são uma resposta às exigências 

legais e do mercado. A IS0 14001 pertence a essa família e é uma norma internacionalmente 

aceita que dispõe as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um sistema de gestão 

ambiental. Essa norma foi publicada em 1996 e passou por duas revisões: uma iniciada em 1999 

e concluída em 2004 e outra que começou em 2011 e foi finalizada em 2015.  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015), a ISO 14001 

adequa-se a todos os tipos e tamanhos da empresa, abordando as questões ambientais e 

mostrando a necessidade da melhoria contínua do sistema. Essa norma exige que as empresas 

considerem todas as questões ambientais relativas aos procedimentos que realiza, como a 

poluição do ar, a contaminação do solo, a gestão de resíduos, as questões referentes à água e ao 

esgoto, a mitigação e adaptação às alterações climáticas e a utilização e eficiência dos recursos. 

O sistema de gestão ambiental da ISO 14001 se baseia no ciclo PDCA, que significa 

planejar, desenvolver, checar e agir. 

 

Figura 1 – Ciclo PDCA genérico

 

Fonte: Elaboração própria feita de acordo com Barbieri (2016). 
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O ciclo PDCA aplicado ao SGA de acordo com a norma ISO 14001 apresenta 

seis fases, como pode ser visualizado na figura a seguir 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA do SGA de acordo com a ISO 

 

 

 

 

 

pDCA 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria feita de acordo com Barbieri (2016). 
 

A política ambiental deve ser explicitada em documentos e abordar propostas que 

orientem decisões que visem melhorar o SGA e o desempenho ambiental da empresa. O 

planejamento ocorre por meio da definição de objetivos e metas ambientais compatíveis com a 

política ambiental, incluindo o comprometimento da prevenção da poluição, o atendimento aos 

requisitos legais e a melhoria contínua. Na fase de implementação e controle, a empresa deve 

estabelecer, implementar, controlar e manter os processos para atender aos requisitos do SGA, 

bem como as ações planejadas para atingir os objetivos ambientais (BARBIERI, 2016). 

De acordo com o mesmo autor, por meio da verificação e ação corretiva, a 

organização deve avaliar e monitorar o seu desempenho ambiental, a fim de analisar as 

correções que deverão ser feitas para a manter a eficácia do SGA. A análise crítica pela 

administração estabelece que o SGA deve ser analisado pela direção em períodos regulares a 

fim de garantir sua continuada adequação, eficácia e suficiência. Por fim, a melhoria contínua 

visa aumentar de forma recorrente o desempenho da organização. 

Conforme a norma ISO 14001, os requisitos do sistema de gestão ambiental são: o 

contexto da organização, a liderança, o planejamento, o apoio, a operação, a avaliação do 

desempenho e a melhoria. O SGA adotado pela empresa deve seguir os requisitos estabelecidos 
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pela norma, buscando sempre a melhoria contínua do desempenho ambiental da organização. 

Assim, a norma ISO 14001 tem como objetivo fornecer às empresas uma estrutura para a 

proteção do meio ambiente e possibilitar mudanças das condições ambientais mantendo sempre 

o equilíbrio com as necessidades socioeconômicas (BARBIERI, 2016).  

Ao adotar o SGA conforme a norma ISO 14001, vários são os benefícios adquiridos 

pelas empresas. Entres eles estão: oferecer vantagem competitiva e financeira, incentivar a 

melhoria do desempenho ambiental por parte dos fornecedores, demonstrar conformidade com 

requisitos legais e regulamentares, alcançar objetivos estratégicos por meio da incorporação da 

questão ambiental, bem como aumentar o envolvimento e o comprometimento dos funcionários 

(ABNT, 2015). 

De acordo com Barbieri (2016), a certificação do sistema de gestão ambiental 

consiste no processo pelo qual uma terceira parte (pessoa ou organismo independente das partes 

envolvidas em um dado assunto) concede a garantia escrita de que o SGA está em conformidade 

com os requisitos especificados pela norma. 

A norma ISO 14001 trata-se de uma certificação voluntária realizada por um 

Organismo de Certificação de Sistema de Gestão Ambiental (OCA), instituição que conduz e 

concede a certificação de conformidade com base na norma NBR ISO 14001 (INMETRO, 

2016), que pode ser aplicada a qualquer organização que queira estabelecer, implementar, 

manter e aprimorar um SGA, como também garantir a conformidade com a sua política 

ambiental definida (BARBIERI, 2016).  

 

3.3.  A Indústria de Cerâmica Vermelha 

 

A palavra cerâmica tem origem do termo grego “Kéramos”, que significa “terra 

queimada” ou “argila queimada”, e que se refere assim à argila, matéria-prima para o processo 

de fabricação da cerâmica. Material artificial mais antigo produzido pelo homem, a cerâmica 

apresenta elevada resistência e pode ser considerada uma atividade artística (em que são 

produzidos artefatos com valor estético) ou uma atividade industrial (em que são produzidos 

materiais para uso na construção civil e na engenharia) (ANFACER, 2016).  

Segundo Limaverde, Sousa e Brito (1983), a cerâmica vermelha reporta-se a 

produtos que, após a queima, apresentam cor avermelhada, como telhas, tijolos, manilhas, 

elementos vazados, lajotas, lajotões. A principal matéria-prima utilizada na fabricação desse 

tipo de cerâmica são as argilas, que são formadas por um agregado de argilo-minerais, 

apresentando teores de outros minerais e substâncias como carbonatos, micas, quartzo, sulfetos, 
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sais solúveis, matéria orgânica, óxidos, hidróxidos e silicatos. 

O setor de Cerâmica Vermelha enquadra-se no ramo de indústria de transformação 

de minerais não-metálicos, considerada umas das principais indústrias da região Nordeste. 

Caracteriza-se por ser uma indústria que depende da exploração de jazidas com presença de 

grande número de micro e pequenas empresas, muitas vezes em condições informais. 

Geralmente essa indústria, principalmente a de cerâmica vermelha, é marcada pela gestão 

familiar e pela presença intensa de micro e pequenas olarias (BNB,2010). 

De acordo com o SIDCERÂMICA (2013), o ramo cerâmico é um grande 

consumidor de matérias-primas minerais e seus diferentes segmentos consomem uma 

diversidade de substâncias minerais que são usadas na fabricação de vários tipos de produtos. 

Nesse setor é possível perceber a existência de diferentes tipos de estabelecimentos, com 

distintos níveis de produção, qualidade dos produtos, consumo de energia, grau de mecanização 

e índices de produtividade.  

 

3.3.1 A Indústria cerâmica no Ceará 

 

O setor cerâmico do Ceará apresenta um grande potencial de produção e está 

distribuído em todo o estado, destacando-se na produção de produtos cerâmicos duas regiões, 

a Região Metropolitana de Fortaleza e a do Baixo Jaguaribe. O Ceará apresenta algumas 

vantagens competitivas que explicam a elevada produção na indústria cerâmica, como a 

localização estratégica, a matéria-prima abundante e de alta qualidade, aperfeiçoamento 

contínuo e tratamento da argila, busca pela inovação tecnológica e facilidade operacional 

devido à baixa pluviosidade (SINDCERÂMICA, 2013). 

De acordo com o SINDCERÂMICA (2013), a indústria de cerâmica do Ceará é 

considerada uma indústria nativa da região, onde predomina a presença das micro e pequenas 

empresas. As indústrias de cerâmica vermelha chegam a produzir cerca de 2,5 bilhões de peças 

por ano de acordo com pesquisa realizada em 2012. Cerca de 62,5% das cerâmicas do estado 

tem como destino das vendas o próprio município, 58,8% destinam os produtos a outros 

municípios e não há vendas para o mercado externo. 

No que diz respeito às vendas, o Ceará atingiu no ano de 2012, o volume 

comercializado de 190 milhões de peças por mês, estando entre essas telhas, tijolos, lajes 

valterranas e outros produtos. Já em relação à origem da madeira utilizada como combustível, 

no mesmo ano, 79,3% afirmaram usar poda de cajueiros, 32,8% lenha nativa, 19,4% plano de 

manejo de terceiros, 14,3% resíduos (bucha de coco, pó de serraria, castanha de caju, sarrafo 
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de madeira, mamona e coco de babaçu) e 12,4% plano de manejo próprio (SINDCERÂMICA, 

2013). 

 

3.3.2 O processo produtivo da cerâmica vermelha  

 

O processo de produção da cerâmica vermelha conta com cinco etapas principais:  

exploração e extração da argila, preparação da massa, moldagem (conformação) das peças, 

secagem e queima (BNB, 2010).  

A seguir serão abordadas cada uma dessas etapas, explicando o que ocorre em cada 

uma delas. 

 

3.3.2.1 Exploração e extração de argila  

 

A argila é a principal matéria-prima utilizada na fabricação de cerâmica. Além dela, 

utiliza-se matéria orgânica, impurezas e minerais de ferro que juntos permitem sua sinterização 

a altas temperaturas (entre 800 e 1.100°C) (BNB, 2010).  

A extração de argila é regional ou local, principalmente quando se trata de micro e 

pequenas empresas, ficando as jazidas geralmente localizadas próximas às indústrias cerâmicas. 

Ela ocorre a céu aberto, de preferência nos meses de menor precipitação, podendo ser realizada 

de forma manual ou com o uso de máquinas, como escavadeiras, pás carregadeiras, trator de 

esteira com lâmina, entre outros equipamentos (FIEMG, 2013). 

Com o objetivo de diminuir perdas e aumentar o lucro, é necessário o conhecimento 

das propriedades técnicas da massa cerâmica antes de começar a usá-la. Assim, faz-se 

necessário a sondagem das áreas de onde serão extraídos os minerais a fim de saber se vale a 

pena desmatar aquele local e abrir uma frente de lavra, bem como se a matéria-prima a ser 

extraída é compatível para a produção cerâmica (BNB, 2005).  

 

3.3.2.2 Preparação da massa cerâmica 

 

A preparação da massa consiste na mistura dos diversos tipos de argila, água e 

resíduos (FIEMG, 2013). Nesta etapa é fundamental que haja plasticidade, que consiste na 

capacidade da massa cerâmica sofrer deformação sem romper. A massa cerâmica adquire 

plasticidade com a umidade e quanto mais a massa cerâmica se deformar sem adquirir 

rachaduras, maior será a sua plasticidade (BNB, 2005).  



25 

 

Geralmente, essa etapa se dá por meio da mistura de uma argila de alta plasticidade 

e granulometria fina (argila gorda) com uma argila rica em quartzo e menos plástica (argila 

magra) (BNB, 2010). 

 

3.3.2.3 Moldagem 

 

Segundo Petrucci (1982), essa etapa está diretamente relacionada com a quantidade 

de água presente na argila. Quanto maior o teor de água, maior a plasticidade e mais fácil a 

moldagem, sendo maior a economia no processo de secagem. 

Compreende os processos de laminação, extrusão e corte do material. Na laminação 

ocorre o direcionamento das partículas de argila, diminuindo a granulometria e, assim, evitando 

as perdas e reduzindo o consumo de energia na queima. Na extrusão a massa passa por uma 

máquina chamada extrusora ou maromba que a compacta contra um molde apropriado ao tipo 

de peça a ser produzida. O corte é realizado para dar a dimensão desejada ao produto, podendo 

ser realizado por cortadores manuais ou automáticos (FIEMG, 2013). 

 

3.3.2.4 Secagem 

 

Etapa na qual as peças são submetidas antes de ir ao forno, para eliminar o máximo 

de água por meio da evaporação. Nesta fase, as peças reduzem o teor de umidade de 20 a 30% 

para 5%, adquirindo assim resistência e evitando fissuras e deformações (SEBRAE, 2008). 

A secagem pode ser natural (exposição das peças ao ar livre) ou artificial (secadores 

intermitentes ou contínuos) (BNB, 2010). Devido às condições climáticas favoráveis, a maior 

parte das indústrias cerâmicas da região Nordeste faz uso da secagem natural.  

 

3.3.2.5 Queima 

 

Também conhecida como sinterização, nesta fase, as peças cerâmicas são 

submetidas a temperaturas elevadas (entre 800°C e 1700°C) para adquirirem suas 

características e propriedades finais. Os fornos utilizados podem ser contínuos ou intermitentes 

e operam em três fases: aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada; 

determinado tempo na temperatura específica; resfriamento até temperaturas inferiores a 200°C 

(ABCERAM, 2016b).  
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A queima dos produtos ocorre em três ou quatro dias. Com um sistema apropriado 

de aquecimento do forno serão evitadas deformações, fissuras e rupturas das peças durante esse 

processo (PETRUCCI, 1982).  

 

3.4 Procedimentos legais necessários da indústria de cerâmica vermelha 

 

A indústria de cerâmica vermelha exige alguns procedimentos durante suas fases 

de instalação ou funcionamento, como o estudo de impacto ambiental, o licenciamento 

ambiental, o manejo florestal e a recuperação da área degradada pela extração de argila. 

 

3.4.1 Estudo de Impacto Ambiental 

 

O art. 1º da Resolução nº 1, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA, aborda o 

conceito de impacto ambiental, como se pode verificar a seguir: 

 
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986). 

 

De acordo com a Resolução nº 4, de 12 de abril de 2012, do COEMA, as atividades 

passíveis de licenciamento ambiental são classificadas pelo Potencial Poluidor Degradador 

(PPD), bem como pelo porte do empreendimento. O PPD do empreendimento, obra ou 

atividade pode ser classificado como Baixo (B), Médio (M) ou Alto (A). Segundo o Anexo I da 

mesma resolução, a produção de telhas e tijolos é considerada uma atividade com o Potencial 

Poluidor-Degradador médio. Dentre os principais impactos do setor cerâmico estão: o consumo 

de lenha, as emissões atmosféricas, a extração de argila, a poluição sonora e o consumo de água 

(BNB, 1999).  

Já segundo o art. 225, parágrafo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, é 

competência do Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade” (BRASIL, 1988).  
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De acordo com Barbieri (2016), o EIA é um instrumento de gestão ambiental que 

tem a função de prever e avaliar os impactos de um projeto sobre o meio ambiente físico, biótico 

e social, bem como apontar alternativas visando evitar os impactos negativos antes da 

implementação do empreendimento. Nesse procedimento, ocorre uma avaliação por uma 

equipe multidisciplinar, da área onde se pretende construir a atividade causadora de degradação 

ambiental, buscando analisar os aspectos positivos e negativos dessa construção. 

(SIRVINSKAS, 2015) 

Segundo Milaré (2011), o Estudo de Impacto Ambiental consiste em um 

procedimento administrativo de prevenção e de monitoramento dos danos ambientais. Ou seja, 

o EIA é considerado um estudo das prováveis modificações das características sociais, 

econômicas, biológicas e físicas do meio ambiente que podem decorrer de uma atividade 

proposta. Desse modo, explica-se a necessidade de que o EIA seja elaborado antes do início da 

execução do projeto. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) consiste no documento mais importante no 

processo de avaliação dos impactos ambientais, pois a partir dele que serão tomadas decisões 

quanto à viabilidade de um empreendimento, a necessidade de medidas mitigadoras ou 

compensatórias e quanto ao tipo e alcance dessas medidas (SÁNCHEZ, 2008).  

Portanto, o estudo de impacto ambiental visa identificar e analisar as consequências 

que uma atividade humana pode causar aos meios físico, biológico e antrópico, propondo 

medidas para redução ou minimização dos impactos negativos que serão originados (MOTA, 

1997).   

O art. 6º da Resolução nº 001/1986 do CONAMA, trata sobre o conteúdo do Estudo 

de Impacto Ambiental. 

 
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise 

dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, 

a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 

correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-

economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
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adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; 

a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência 

de cada uma delas. 
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

(BRASIL, 1986) 

 

Por outro lado, o art. 9º da mesma resolução aborda o Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA).  

 

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo 

de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais; 
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de 

influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e 

técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os 

empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de 

influência do projeto; 
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 

incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua 

identificação, quantificação e interpretação; 
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 

as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 

hipótese de sua não realização. (BRASIL, 1986) 

 

Segundo Mota (1997), o mesmo destina-se à sociedade, devendo apresentar 

linguagem simples, conter ilustrações, mapas, cartas, quadros, para que as pessoas possam 

entender de forma clara os impactos ambientais que serão causados com a construção do 

empreendimento, bem como quais serão as vantagens e as desvantagens dessa implantação.  

 

3.4.2 Licenciamento Ambiental 

 

Segundo o inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 

2011, o licenciamento ambiental consiste em “procedimento administrativo destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” 

(BRASIL, 2011).  
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Esta lei fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 

único do art. 23 da Constituição Federal estabelecendo a competência da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios no que diz respeito à proteção das paisagens naturais 

notáveis e do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação 

das florestas, da fauna e da flora. Assim, a distribuição de competência administrativa para a 

promoção do licenciamento ambiental está delimitada nesta Lei Complementar. 

O licenciamento ambiental é o instrumento da política ambiental brasileira que tem 

maior reconhecimento e poder na gestão ambiental. Consiste em uma ferramenta coercitiva, de 

comando e controle, através da qual os empreendedores são obrigados a sujeitarem os seus 

projetos a um processo administrativo de análise e avaliação dos impactos possíveis de serem 

causados com a implantação das obras solicitadas (BURSZTYN; BURSZTYN, 2013). Assim, 

o licenciamento ambiental visa realizar o necessário controle sobre as atividades antrópicas que 

interferem na qualidade do meio ambiente, a fim de equilibrar o desenvolvimento econômico 

com a preservação ecológica.  

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do CONAMA lista as atividades 

no Anexo I para as quais o licenciamento ambiental é obrigatório, entre elas estão a extração e 

tratamento de minerais, tais como lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 

beneficiamento; a indústria de produtos minerais não metálicos, incluindo a fabricação e a 

elaboração de produtos minerais não metálicos, como produção de material cerâmico, cimento, 

gesso, amianto e vidro, entre outros (BRASIL, 1997). 

Já a licença ambiental, de acordo com Sirvinskas (2015), consiste na autorização 

concedida pelo Poder Público a quem deseja realizar uma atividade potencialmente nociva ao 

meio ambiente. Assim, a licença ambiental pode ser entendida como o ato administrativo pelo 

qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas por aquele que pretende construir, instalar, ampliar e 

operar atividades que utilizem os recursos naturais e sejam consideradas efetivas ou 

potencialmente poluidoras (BARBIERI, 2016). 

A mesma Resolução aborda os três tipos de licenças que fazem parte do processo 

de Licenciamento Ambiental: a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença 

de Operação (LO). A Licença Prévia é concedida na fase preliminar, avaliando a localização e 

a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos para as próximas fases. A Licença de Instalação autoriza a instalação do 

empreendimento de acordo com as especificações presentes em planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Já a Licença 
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de Operação autoriza a operação do empreendimento, após a verificação do efetivo 

cumprimento das condicionantes ambientais presentes nas licenças anteriores. As mesmas 

licenças estão delimitadas na Lei Complementar 140/2011, previamente citada.  

De acordo com Milaré (2011), o processo de licenciamento ambiental pode ser 

resumido nas seguintes etapas: definição pelo órgão ambiental competente dos documentos, 

projetos e estudos ambientais necessários ao início do licenciamento; requerimento da licença 

ambiental pelo empreendedor e seu anúncio público; análise pelo órgão licenciador dos 

documentos, projetos e estudos, bem como a realização de vistorias técnicas, se necessário; 

solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente; realização 

de audiência pública, quando couber; solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental 

competente decorrente das audiências públicas; emissão de parecer técnico conclusivo; 

deferimento ou indeferimento do pedido de licença. 

Na maioria das vezes, além da produção dos produtos cerâmicos o proprietário da 

indústria também realiza a extração de argila. Desse modo, quando exercer as duas atividades, 

o ceramista deverá solicitar a licença de ambas. Entretanto, para a atividade de extração de 

argila, além da licença emitida pelo Órgão Ambiental competente, também se faz necessário o 

Registro de Licença ou a Concessão de Lavra expedida pelo Departamento Nacional de 

Pesquisa Mineral (DNPM) (ANICER; SEBRAE, 2014).  

O DNPM é uma autarquia federal que tem como objetivo promover o planejamento 

e a promoção da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e conduzir as 

pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e 

fiscalizar a realização das atividades de mineração em todo o país (DNPM, 2016). 

Isso ocorre porque de acordo com o art. 20 da Constituição Federal “os recursos 

minerais, inclusive os do subsolo” são de propriedade da União, assim, a argila é considerada 

uma substância que faz parte do patrimônio mineral brasileiro (BRASIL, 1988). Desse modo, 

é função do DNPM regular e fiscalizar as atividades mineradoras, devendo a exploração mineral 

ser autorizada por essa autarquia. 

 

3.4.3 Manejo Florestal Sustentável 

 

A lenha sempre foi vista como a principal fonte de energia das indústrias de 

cerâmica. Com o aumento populacional e, consequentemente, com a demanda por cerâmicas, 

o consumo de lenha teve um elevado aumento principalmente na região Nordeste. A enorme 

procura por lenha acarretou em um processo de devastação das matas, trazendo outras 
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consequências ecológicas como a erosão e a destruição do solo, e levando assim, a uma queda 

da fertilidade do mesmo e impactos no sistema hidrogeográfico (BNB, 2005). 

O manejo florestal sustentável, de acordo com o inciso IX do art. 2º da Resolução 

nº 406, de 02 de fevereiro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, é 

 

A administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do 

manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas 

espécies (BRASIL, 2009). 

 

O manejo florestal tem como função obter os produtos florestais ofertados por um 

ecossistema sem reduzir o rendimento do mesmo, respeitando o tempo necessário para a 

recuperação daquele estoque florestal por meio da divisão da área a ser explorada em mesmo 

número de tempo de regeneração da mata, utilizando uma parte da área a cada ano (BNB, 2005) 

O artigo 2.º, do Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de 2006, prevê o Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS), que é um documento técnico básico que contém as 

diretrizes e os procedimentos para a administração da floresta, visando à obtenção de benefícios 

econômicos, sociais e ambientais (BRASIL, 2006).  

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que consiste no novo Código Florestal, 

aborda em seu art. 33 a utilização da matéria-prima florestal, destacando a obrigatoriedade da 

realização do Plano de Manejo Florestal Sustentável. 

 

Art. 33 As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas 

atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:  

I - florestas plantadas;  

II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;  

III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama; 

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama 

(BRASIL, 2012). 

 

Além disso, o parágrafo 1º do art. 33 da mesma lei destaca que “são obrigadas à 

reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda 

de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação 

nativa”. Assim, é obrigatório que as indústrias cerâmicas utilizem somente lenha oriunda de 

Plano de Manejo Florestal Sustentável.  

Toda lenha utilizada pelos ceramistas deve ser legalizada, ou seja, apresentar o 

Documento de Origem Florestal (DOF). De acordo com o § 1º do art. 1º da Portaria n°.253, de 

18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, o DOF consiste na “licença obrigatória 
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para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, 

contendo as informações sobre a procedência desses produtos, gerado pelo sistema eletrônico 

denominado Sistema-DOF” (BRASIL, 2006). A apresentação do DOF é essencial na 

fiscalização do transporte de matéria-prima de origem florestal, para acobertamento, 

movimentação, armazenamento e comercialização dos produtos. Assim, por meio do DOF será 

indicada toda a destinação da lenha. 

O manejo florestal é de fundamental importância para a indústria cerâmica, visto 

que o manejo florestal das matas que fornecem a lenha possibilita a perpetuação e o 

melhoramento da produção da mesma, extraindo da floresta somente a quantidade de lenha que 

pode novamente crescer em um período igual.  

Segundo o Art. 3º da Instrução Normativa Nº001, de 15 de agosto de 2003, da 

SEMACE, o interessado na exploração florestal deverá submeter à apreciação da SEMACE o 

Plano de Manejo, em duas vias, requerendo Autorização para sua exploração florestal. 

(CEARÁ, 2003).  

De acordo com Garrido Filha (2002), a implantação de planos de manejo florestal 

encontra algumas dificuldades, como a ausência de pesquisas que os indiquem como os mais 

adequados no que diz respeito à regeneração dos recursos extraídos, os seus altos custos de 

realização e a falta de interesse da maioria dos madeireiros em adotá-los. 

 Vale lembrar que o Inventário Florestal Nacional no Ceará, realizado pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), em parceria com o Serviço Florestal 

Brasileiro, trouxe informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais presentes no 

estado. Publicado neste ano, o inventário mostrou que o Ceará tem 57% do seu território coberto 

por tipologias consideradas florestais, o que corresponde a 8,5 milhões de hectares.  

A partir das informações obtidas com esse estudo é possível haver um melhor 

planejamento das ações e políticas públicas que busquem um uso sustentável das nossas 

florestas. Desse modo, esse inventário servirá como um importante instrumento de orientação 

para o governo e a sociedade na elaboração de políticas de manejo e conservação das florestas. 
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3.4.4 Recuperação da área degradada  

 

De acordo com o parágrafo 2º do Art. 225 da Constituição Federal “Aquele que 

explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (BRASIL, 

1988). 

A degradação ambiental refere-se à capacidade de perda de qualidade ou de 

capacidade produtiva, devendo ser avaliada no que diz respeito à extensão e ao grau do dano 

causado ao meio ambiente. Esse processo ocorre quando componentes do meio ambiente são 

afetados por atividades antrópicas, de tal modo que as alterações sofridas afetam o 

comportamento natural ou a capacidade produtiva (CALIJURI; CUNHA, 2013).  

A extração de argila causa impactos ao meio ambiente, como principalmente a 

supressão da vegetação, além de muitas vezes ocorrer próxima aos cursos d’água. Desse modo, 

é obrigação do ceramista recuperar a área onde foi realizada a exploração de argila, tendo como 

objetivo tornar o ambiente reutilizável e buscar a estabilidade do mesmo. Várias destinações 

podem ser dadas à essas áreas, como pasto para criação de gado, plantação de eucalipto, áreas 

de lazer, piscicultura, entre outras (ANICER; SEBRAE, 2014).  

De acordo com Martins (2009), as empresas de mineração são as que mais investem 

em projetos de recuperação de áreas degradadas, pois apesar de serem localizadas e ocuparem 

áreas pequenas, apresentam um elevado potencial de degradação e uma recuperação demorada, 

difícil e de alto custo. 

Por outro lado, o corte de lenha para ser utilizada como combustível, é uma das 

principais causas de destruição da cobertura vegetal. Quando o uso anual de madeira ultrapassa 

a produtividade sustentável, florestas e áreas revegetadas são destruídas gradativamente, o que 

inicia ou acelera o processo de erosão do solo.  

Para Araújo, Almeida e Guerra (2010), a erosão consiste na perda da camada 

superficial do solo, podendo ocorrer pela ação da água ou do solo. A perda dessa camada 

superior do solo acaba ocasionando alguns impactos: redução da fertilidade, pois como o solo 

fica mais denso e fino, torna-se menos penetrável às raízes das plantas; redução da capacidade 

de o solo reter água; carreamento dos nutrientes para as plantas, que são lavados com as 

partículas de solo erodidas. 

O Plano de Recuperação de Área Degradada, (PRAD) previsto na Lei nº 6.938, de 

31 de agosto 1981 e regulamentado pelo Decreto 97.63289, de 10 de abril de 1989, é um dos 

estudos ambientais solicitados pelo órgão ambiental no processo de licenciamento ambiental. 
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Segundo o art. 3º do Decreto mencionado, “ a recuperação deverá ter por objetivo o retorno do 

sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso 

do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (BRASIL, 1989).  

Assim, no caso da indústria cerâmica, o PRAD visa recompor a área de extração, 

apresentando informações e diagnósticos que possibilitem analisar os impactos causados pela 

atividade de mineração, bem como propor medidas mitigadoras para a área. O PRAD deve levar 

em consideração as peculiaridades da área, apresentar detalhadamente as técnicas utilizadas na 

recuperação, tendo por objetivo retornar ao máximo às condições ambientais anteriores à 

exploração (ANICER; SEBRAE, 2014).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo do estudo 

 

Essa pesquisa apresenta natureza bibliográfica, documental, de campo e de análise. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de publicações, livros, manuais, cartilhas e 

trabalhos científicos, que abordam a situação do setor cerâmico na Região Metropolitana de 

Fortaleza, assim como, no estado e no país, os processos de produção da cerâmica vermelha e 

os impactos causados, os procedimentos necessários, além da importância da ideia de 

desenvolvimento sustentável e da gestão ambiental nesse setor. 

A pesquisa documental consistiu na coleta de dados por meio de documentos 

escritos, mapas, imagens, entre outros. Foram coletadas informações em entidades ligadas à 

indústria de cerâmica, como a Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM), a Associação 

Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER) e o Sindicato das Indústrias de Cerâmicas do Estado 

do Ceará (SINDCERÂMICA).  

Foram consultados dados de órgãos públicos como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE) a fim de obter informações sociais e econômicas sobre a Região Metropolitana de 

Fortaleza. Também foi efetuado levantamento de informações junto à Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) sobre as normas ambientais e as exigências necessárias 

nesse setor, como principalmente, o procedimento de licenciamento ambiental e o manejo 

florestal.   

Na pesquisa de campo, foram realizadas visitas à três indústrias cerâmicas da 

Região Metropolitana de Fortaleza visando a obtenção de informações sobre o método de 

produção, os impactos ambientais observados e as medidas para minimizar os mesmos, as 

ferramentas de gestão ambiental utilizadas e o cumprimento de algumas exigências legais. 

Nessas visitas foram realizadas perguntas abertas (Apêndice A) aos proprietários ou aos 

responsáveis pela indústria para obter informações sobre os principais pontos a serem 

discutidos. Os tópicos abordados nas perguntas para analisar a gestão ambiental da empresa 

foram baseados no trabalho de Linard (2011) intitulado “Impactos Socioambientais causado 

pelas atividades da indústria de cerâmica vermelha do município de Crato–CE”, bem como nas 

abordagens de gestão ambiental empresarial tratadas por Barbieri (2016). Os nomes das 

empresas não foram mencionados devido à uma questão ética, sendo utilizadas letras para 

identificar as indústrias de cerâmicas visitadas. 
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A pesquisa de análise permitiu constatar de que modo ocorre o funcionamento da 

empresa, analisando o seu processo produtivo, os principais impactos causados, bem como as 

principais medidas adotadas para a redução dos mesmos por meio da gestão ambiental, como o 

controle e a prevenção da poluição e a busca pela melhoria contínua. 

 

4.2 Considerações sobre o local de estudo 

 

Criada pela Lei Complementar nº 14, de 8 de junho de 1973, a Região 

Metropolitana de Fortaleza (figura 3) é composta atualmente pelos municípios de Aquiraz, 

Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, 

Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, 

Trairi e São Luís do Curu (CEARÁ, 2014). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a RMF 

abrangia uma área de 7.440,067 km² no ano de 2010, contava com uma população de 3.747.008 

habitantes nesse mesmo ano e apresenta uma população estimada de aproximadamente 

4.013.403 habitantes no ano de 2016. 

 

 Figura 3 – Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza 

 
 Fonte: IPECE (2014) 
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A Região Metropolitana de Fortaleza conta com várias indústrias do setor cerâmico, 

tendo apresentado uma produção de cerca de 33.051.613 peças por mês no ano de 2012. No 

mesmo ano, o setor cerâmico foi responsável por gerar cerca de 1.790 empregos diretos nessa 

região, sendo de elevada importância para a economia dos municípios da RMF 

(SINDCERÂMICA, 2013).  

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) no ano 

de 2011, o estado do Ceará apresenta 412 indústrias cerâmicas espalhadas por 93 municípios, 

enquanto a Região Metropolitana de Fortaleza possui 72 indústrias cerâmicas em 12 municípios 

(tabela 1) (SINDCERÂMICA, 2016a). 

Segundo informações do SINDCERÂMICA (2016b), das 412 cerâmicas do estado, 

140 são associadas ao Sindicato das Indústrias de Cerâmicas do Estado do Ceará. Já das 72 

indústrias cerâmicas da RMF, 52 são associadas ao mesmo. 

Ademais, a Associação Nacional da Indústria Cerâmica conta com 12 indústrias 

associadas do estado do Ceará e 6 delas encontram-se na Região Metropolitana de Fortaleza 

(ANICER, [20--a]).  

 

                     Tabela 1 – Quantidade de cerâmicas por municípios da RMF 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA 

QUANTIDADE DE 

INDÚSTRIAS CERÂMICAS 

Aquiraz 11 

Caucaia 20 

Guaiúba 6 

Horizonte 2 

Itaitinga 2 

Maracanaú 1 

Pacajus 1 

Cascavel 6 

Chorozinho 9 

São Gonçalo do Amarante 10 

São Luis do Curu 1 

Trairi 3 

  Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Pode-se notar que na RMF destacam-se os municípios de Aquiraz, Caucaia, 

Cascavel e São Gonçalo do Amarante no que diz respeito à quantidade de indústrias cerâmicas. 

É possível observar que municípios como Maracanaú e Horizonte, com IDHM e PIB per capita 

elevados de acordo com o IBGE (2016), podendo ser considerados desenvolvidos na RMF, não 
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investem no setor cerâmico. E de acordo com o censo de 2011, no município de Fortaleza não 

há nenhuma indústria de cerâmica, apenas se localizam na capital alguns dos escritórios das 

indústrias que se encontram em outros municípios do estado.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

Os resultados obtidos foram apresentados após avaliar a gestão ambiental das 

empresas e considerando os impactos ambientais causados pela atividade de indústrias de 

cerâmica vermelha localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza. A pesquisa foi realizada 

com três indústrias, aqui denominadas de A, B e C, a fim de manter o sigilo das informações 

demonstradas. 

 

5.1 Indústria A  

 

A Indústria A fica localizada em Sítios Novos, Caucaia/CE. A visita foi realizada 

em setembro e acompanhada pelo gerente administrativo da empresa, que foi o responsável por 

mostrar as instalações da indústria, o seu funcionamento, bem como responder as perguntas 

referentes à gestão ambiental do empreendimento.  

A indústria A consiste em uma microempresa e apresenta uma área construída de 

3.930,30 m², contando com uma produção mensal de 200.000 tijolos e utilizando cerca de 800 

toneladas de argila como matéria prima. 

 

Figura 4 - Tijolos fabricados pela Indústria A 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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A empresa possui a licença de operação. Esta licença é necessária para 

funcionamento da indústria e foi emitida pelo Instituto de Meio Ambiente do Município de 

Caucaia (IMAC) e se encontra dentro do prazo de validade. 

A indústria apresenta jazida própria, da onde é extraída a argila, não havendo 

recuperação da área de extração que já foi esgotada. É importante destacar que a recuperação é 

fundamental para a retomada de um equilíbrio ambiental na área degradada, tornando a mesma 

apta para algum uso produtivo ou do seu retorno às condições mais próximas do seu estado 

original (CALIJURI; CUNHA, 2013). A fonte energética utilizada para alimentar os fornos é a 

lenha, proveniente de Plano de Manejo Florestal (PMF), oriunda de áreas de terceiros, conforme 

a figura abaixo. 

 

         Figura 5 – Lenha a ser utilizada como insumo energético

 

 Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A água utilizada na empresa é outorgada pela Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos (COGERH) e oriunda do açude Sítios Novos, localizado próximo ao local. Os 

efluentes líquidos gerados na manutenção e limpeza das máquinas, bem como na área 

administrativa da cerâmica são destinados à uma fossa séptica. 

Na Indústria A nenhum resíduo é incorporado à argila, entretanto o rejeito da 

mineração é reaproveitado na produção, bem como os resíduos sólidos gerados durante o 

processo, que são incorporados novamente na elaboração de tijolos, conforme a figura a seguir. 
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                           Figura 6 – Resíduos sólidos do processo produtivo que serão reutilizados 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Observou-se que a argila já preparada é armazenada em galpões e os caminhões 

utilizados no transporte de argila não são cobertos, o que contribui para acentuar a poluição do 

ar nas instalações da empresa. A indústria não apresenta nenhum projeto de redução de emissão 

de gases, apenas faz uso de filtro na chaminé (figura 7) e promove a aguação da área de 

exploração, a fim de minimizar a poeira no processo de extração. 

 

                       Figura 7 – Emissão de fumaça da chaminé da Indústria A

 

                                                Fonte: Autoria própria (2016). 
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Vale lembrar, que o transporte inadequado da argila em caminhões sem lonas ou 

coberturas, a armazenagem da matéria prima fora de galpões, bem como a preparação da massa 

cerâmica e a secagem, são os principais processos geradores de material particulado (mistura 

de partículas líquidas e sólidas em suspensão na atmosfera).  Já os compostos gasosos liberados 

durante a secagem e a queima são derivados principalmente dos compostos presentes nas 

matérias-primas, mas os combustíveis também podem contribuir para a emissão de poluentes 

atmosféricos. Além do material particulado, as principais emissões gasosas na indústria 

cerâmica são: dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio (e compostos nitrogenados), monóxido 

de carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis (COV’s), cloretos, fluoretos e 

metais (OLIVEIRA; MAGANHA, 2006). 

Os restos de alimentos provenientes do refeitório são destinados aos animais 

presentes na empresa, como cães e gatos. Já os resíduos que não são reincorporados na 

produção, os que são gerados na área administrativa e outros, ao invés de serem coletados, são 

queimados. É importante salientar, que a queima de lixo pode gerar resíduos altamente tóxicos 

resultantes da combustão de materiais como PVC (Policloreto de vinila) e plásticos em geral, o 

que pode causar sérios prejuízos à saúde humana (RÊGO; COELHO; BASTOS, 2014). 

A secagem dos tijolos utilizada na indústria (figura 8) é natural e não há 

aproveitamento do calor gerado nos fornos para esse processo. Já as cinzas que são geradas na 

queima de combustível e que se encontram nos fornos são reutilizadas para a produção de 

adubo, já que apresentam quantidades razoáveis de nutrientes, além de características de 

corretivo de acidez do solo. 

 

 Figura 8 – Secagem natural das peças cerâmicas

 

 Fonte: Autoria própria (2016). 



43 

 

Quase não foi visto na indústria o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), como máscaras, botas, luvas, capacete, fardamento, óculos de proteção e protetores 

auriculares, o que pode ser visualizado na figura abaixo. De acordo com a Norma 

Regulamentadora 6, considera-se EPI “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho” (BRASIL, 1978). Apenas os funcionários responsáveis pela retirada dos tijolos 

dos fornos e pela aguação da argila utilizavam algum tipo de EPI. 

 

                             Figura 9 – Ausência de EPIs por parte dos funcionários 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

Também não foi constatada nenhuma medida para reduzir a poluição sonora nos 

galpões de produção como, por exemplo, a manutenção periódica das máquinas ou uso de 

protetores auriculares por parte dos funcionários. Vale ressaltar que, de acordo com Mota 

(1997), os ruídos podem causar distúrbios à saúde humana, como a perda gradativa da audição, 

estresse, incômodo, exaustão física, irritação, fadiga, problemas cardiovasculares, entre outros. 

Foi informado pelo gerente que a empresa não realiza nenhum programa de 

educação ambiental para os funcionários ou para a comunidade a fim de conscientizá-los sobre 

a importância da preservação do meio ambiente e da redução dos impactos causados ao mesmo.  

De acordo com o gerente a indústria não apresenta nenhuma certificação, como 

também não possui um Sistema de Gestão Ambiental no empreendimento. Isso talvez ocorra 

devido ao custo que a empresa terá para implementar e manter o SGA, bem como pelo fato de 

a questão ambiental geralmente não ser uma das prioridades das indústrias. 
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Para o gerente administrativo, a Indústria de Cerâmica Vermelha não é considerada 

um setor de intensa degradação ambiental, sendo o principal impacto causado ao meio ambiente 

a emissão de gases para a atmosfera.   

 

5.2 Indústria B 

 

Localizada no município de Aquiraz, a visita da Indústria B ocorreu no mês de 

outubro e foi acompanhada pelo gerente da empresa. Inaugurada há quase quatro anos, a 

indústria é considerada do tipo “eco”, por adotar medidas ecológicas, tendo sido projetada para 

o uso exclusivo de biomassa renovável na geração de energia térmica. A empresa possui a 

licença de operação, tendo sido a mesma emitida pela Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE) e está no prazo de validade. 

A Indústria B apresenta uma produção diária de 80 milheiros de tijolos e conta com 

um processo praticamente todo automatizado. Possui jazida própria, sendo sempre feita a 

recuperação da área onde ocorre a extração de argila. A recuperação ocorre por meio da 

plantação de espécies nativas no local, a fim recompor a vegetação que ali existia antes do 

desmatamento para a extração de argila. A argila retirada da jazida é, em seguida, levada para 

o pátio de estocagem, como mostra a figura abaixo. 

                                    Figura 10 – Pátio de estocagem da argila 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Não há queima de lenha nativa, sendo utilizados na queima da cerâmica casca da 

castanha de caju, pó e raspa de serraria e poda de árvore. De acordo com o gerente da empresa, 
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a troca da lenha pela biomassa possibilitou a redução em cerca de 60% nas emissões 

atmosféricas na indústria. Segundo Linard (2011), o uso exclusivo de biomassa como fonte 

energética possibilita diversos benefícios como a liberação de resíduos menos agressivos ao 

meio ambiente, a menor corrosão das máquinas e a redução das emissões de gases poluentes. 

A Indústria B faz uso de picador florestal e misturador para garantir maior eficiência 

no uso da biomassa e melhor aproveitamento de podas de cajueiro e resíduos de podas, 

garantindo maior produtividade na queima. A biomassa é misturada em uma dada proporção e 

de acordo com o poder calorífico de cada um dos materiais disponíveis para serem utilizados. 

Além do picador e do misturador, a biomassa ainda passa por uma peneira para adquirir uma 

granulometria mais fina e por um secador que também reaproveita o calor gerado no forno, 

ficando pronta para uso como mostra a figura a seguir. 

 

                                       Figura 11 – Biomassa preparada 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A água utilizada na empresa é de captação natural, sendo proveniente da chuva e, 

na época de escassez, do rio Pacoti. Não foi falado se a empresa apresenta outorga para fazer 

uso da água desse recurso hídrico. Não há geração de efluentes líquidos durante o processo 

produtivo, mas os efluentes dos escritórios e dos banheiros são destinados às fossas sépticas.  

Tanto a secagem natural quanto a artificial são realizadas na fábrica. Primeiramente, 

os tijolos permanecem de três a quatro dias em descanso em um galpão coberto por telhas 

translúcidas que permitem uma maior incidência da luz solar, retirando uma parte da umidade 

das peças. Em seguida, os tijolos passam por três secadores artificiais com diferentes 



46 

 

temperaturas. Por fim, no próprio forno do tipo túnel (figura 12), é injetado ar ambiente por 

meio de uma máquina para o resfriamento das peças, que sofrem uma mudança brusca de 

temperatura, passando de cerca de 900°C para 600°C. Ao ser injetado no forno, esse ar torna-

se quente e assim é conduzido para os secadores para ser reaproveitado.  

 

                                 Figura 12 – Fornos do tipo túnel 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Os resíduos sólidos gerados na fabricação de tijolos na Indústria B são incorporados 

novamente no processo de produção, sendo reutilizados, conforme mostra a figura 13. O tijolo 

queimado (cago) que apresenta defeitos, ao invés de ser descartado, é utilizado pela prefeitura 

na construção de estradas. As cinzas geradas no processo de queima são usadas na produção de 

adubo utilizado em uma fazenda na plantação de capim e cana. Já os resíduos sólidos gerados 

nos banheiros e escritório são coletados pela prefeitura de Aquiraz.  
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                                  Figura 13 – Tijolos que serão reaproveitados 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

De acordo com o funcionário consultado, a Indústria B faz um controle rigoroso da 

poluição atmosférica, no qual a cada três meses um técnico faz a leitura dos gases e elabora um 

relatório sobre as emissões. São monitorados gases como ácido sulfúrico, enxofre, nitrogênio, 

dióxido de carbono, oxigênio e carbono. A cada três dias ocorre também o controle do índice 

de fumaça através da Escala de Ringelmann, o que permite analisar a densidade da fumaça por 

intermédio da sua cor. Se a fumaça estiver muito escura, é sinal de que está havendo um excesso 

de combustível, sendo necessário reduzir a quantidade de lenha ou aumentar a circulação de ar 

para melhorar o processo de combustão. Entretanto, como a indústria utiliza apenas biomassa, 

geralmente a fumaça contém menos gases poluentes e é mais clara, como pode ser visto na 

figura abaixo. Além disso, também ocorre a utilização de filtros de lavagem com o intuito de 

conter ou minimizar a emissão de efluentes atmosféricos. 
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                             Figura 14 – Emissão de fumaça branca da chaminé 

 

Fonte: Autoria própria (2016).    

 

Visando incentivar a redução dos gases do efeito estufa, a empresa participa do 

mercado de créditos de carbono, no qual os principais compradores são os asiáticos e os 

europeus. Criado a partir da assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, os créditos de carbono 

são certificados emitidos quando ocorre a redução de emissão dos gases do efeito estufa (GEE). 

O mercado de créditos de carbono possibilita atribuir um valor monetário para a redução de 

poluição, diminuindo a emissão de GEE.  Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono 

(CO2) corresponde a um crédito de carbono. Assim, para que consigam atingir suas metas, os 

países podem comprar créditos de carbono de outras nações (SEBRAE, 2016).       

Mas para Milaré (2011), os créditos de carbono não são considerados medidas 

suficientes, pois não alcançam a raiz do problema que é a redução das emissões atmosféricas, 

apenas transferem o “direito de poluir”.  

O rejeito da mineração da Indústria B é utilizado no processo produtivo e, no 

momento, está em fase de teste a viabilidade da incorporação de lama siderúrgica da Companhia 

Siderúrgica do Pecém (CSP) à argila, visando aproveitar esse resíduo e aumentar a qualidade 

da matéria prima. 

A matéria-prima já preparada para o processo produtivo é armazenada em galpões, 

o que reduz a poluição do ar. Entretanto, os caminhões que circulam na indústria não são 

cobertos, somente quando andam nas estradas, contribuindo para o aumento da poeira no local 

de produção. Também não são adotadas medidas para reduzir a poluição sonora na área de 

produção. 
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Apesar da preocupação com o meio ambiente, a empresa não possui um Sistema de 

Gestão Ambiental implementado, apenas realiza medidas sustentáveis, apresenta os 

documentos de controle ambiental, análise e produtividade. É importante destacar que, de 

acordo com Barbieri (2016) a realização de ações pontuais, eventuais ou isoladas não 

caracterizam um sistema de gestão ambiental propriamente dito. Um SGA exige a formulação 

de política, definição de metas e objetivos, organização de atividades e avaliação de resultados. 

De acordo com o gerente a Indústria B também não realiza atividades e palestras de 

educação ambiental com os funcionários e a comunidade, mas promove ações sociais, fazendo 

doações para diversas entidades. 

A Indústria B apresenta a certificação voluntária PSQ (Programa Setorial de 

Qualidade) que é uma ferramenta bastante importante em um mercado cada vez mais exigente, 

auxiliando as empresas a enquadrarem seu produtos e processos em novas tecnologias e uma 

melhor qualidade. Além de ajudar as empresas a enfrentarem a concorrência cada vez mais 

competitiva, o PSQ contribui direta e indiretamente para elevar a imagem do setor e dos blocos 

e telhas cerâmicos, reduzir perdas no processo produtivo, aumentar a produtividade, conquistar 

o mercado, agregar valor ao produto, atender exigências, bem como desenvolver estratégias de 

marketing. 

Segundo a opinião do gerente, os tijolos fabricados nesse tipo de indústria 

apresentam melhor qualidade, visto que pelo fato do processo ser automatizado, não há falha 

humana. Além disso, o mesmo acha que devido ao maior custo na produção e a melhor 

qualidade, as peças cerâmicas fabricadas por indústrias do tipo eco deveriam ser mais 

valorizadas e possuírem um valor mais elevado de mercado. Entretanto, com a difícil situação 

da economia atual, os tijolos produzidos desse modo acabam apresentando o mesmo preço dos 

tijolos produzidos pelo método convencional. 

Visando conservar os processos naturais e a biodiversidade ao redor da empresa, a 

indústria B realizou a doação de uma parte da sua área ao Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais (IBAMA) que foi transformada em uma Área de Proteção Ambiental (APA), 

na qual foram plantadas somente espécies nativas. 

Ademais, de acordo com o gerente, o principal impacto causado pela Indústria de 

Cerâmica Vermelha é o desmatamento provocado pela retirada de lenha e pela extração de 

argila. Assim, destaca-se a importância do Plano de Manejo Sustentável Florestal para a 

recuperação da vegetação desmatada, bem como o uso de biomassa no lugar da lenha. 
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5.3 Indústria C  

 

Localizada no município de Cascavel, a indústria C apresenta uma produção mensal 

de cerca de um milhão e meio de tijolos. A sua visita realizada no mês de outubro, foi 

acompanhada pelo gerente financeiro da empresa.  A empresa possui a licença de operação 

emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) em acordo com o prazo 

da sua duração. 

A indústria extrai a argila de jazida própria localizada próxima ao processo de 

produção e, de acordo com as informações fornecidas, realiza a recuperação dessas áreas, como 

exige a lei, entretanto, o gerente não soube informar como esse processo ocorre. Nenhum 

resíduo é incorporado à matéria prima, sendo apenas misturadas os diversos tipos de argila 

extraídas e adicionada água para a preparação da massa cerâmica.  

Vale lembrar que a atividade de mineração é responsável por causar diversos 

impactos como alterações na qualidade da água, transtornos às populações que vivem entorno 

da área minerária, bem como a degradação visual da paisagem, do solo e do relevo (BNB, 

1999).  

As fontes energéticas utilizadas nos fornos são lenha oriunda de plano de manejo 

próprio e biomassa, como pedaços de madeira e poda de cajueiro presente no local. É 

importante destacar que, segundo o gerente, a lenha é o principal combustível devido ao alto 

custo e a baixa disponibilidade de biomassa no mercado. Além disso, outras fontes energéticas 

como o gás natural e o óleo BPF são pouco utilizadas devido a indisponibilidade de 

fornecimento, bem como por ter custo mais elevado que a lenha (BNB, 1999). 

A indústria apresenta reservatório, no qual ocorre a captação de água da chuva, 

como também possui poço, o que garante a água necessária para o processo produtivo. Assim 

como nas outras indústrias não há geração de efluentes líquidos na produção e os efluentes dos 

banheiros, escritórios e refeitórios são destinados à fossa.  

Vale ressaltar, que de acordo com Mota (1997), as fossas são soluções de 

esgotamento que podem resultar em alguns problemas ambientais, devendo, portanto, ser 

usadas em locais com contribuições não elevadas de esgoto e adotando-se medidas necessárias 

ao seu bom funcionamento a fim de minimizar os seus impactos ao meio ambiente. Desse modo, 

vale destacar a importância do saneamento, com uma rede de esgoto, a fim de evitar a 

contaminação da água subterrânea e minimizar a proliferação de doenças. 

Os resíduos sólidos gerados até o processo de queima são reutilizados sendo 

incorporados novamente na produção, enquanto os resíduos queimados (figura 15) são 
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utilizados em aterros. Já os resíduos sólidos provenientes dos escritórios, banheiros e refeitório 

são coletados pela prefeitura. As cinzas oriundas do processo de queimas são utilizadas para 

fazer adubo, bem como na construção de estradas. 

 

                                     Figura 15 – Resíduos cerâmicos após a queima 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

A empresa utiliza o forno túnel (figura 16) e a secagem dos tijolos é artificial. Faz-

se necessário destacar que, de acordo com Linard (2011), esse tipo de forno apresenta as zonas 

de preaquecimento, queima e resfriamento. Tanto o ar quente, que sai da zona de resfriamento, 

quanto o ar que sai da zona de queima são aproveitados na secagem das peças, o que torna o 

processo mais prático e rápido. 

 

Figura 16 – Secagem artificial no forno túnel 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 
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O controle das emissões atmosféricas na indústria C ocorre somente uma vez ao 

ano. Não há filtro nas chaminés e não é adotada nenhuma medida para reduzir a poluição 

atmosférica nas áreas de mineração e nos galpões de produção. É importante destacar que de 

acordo com Linard (2011) esses locais apresentam elevada circulação de partículas de poeira, 

visto a presença e manipulação da argila.  

De acordo com o gerente a empresa também não apresenta nenhum projeto de 

redução de emissão de gases atmosféricos. Vale lembrar que o controle das emissões 

atmosféricas pode ser realizado por meio do uso de sistemas de exaustão e captação dos gases, 

bem como pelo tratamento mediante o uso de lavadores de gases, absorção com carvão ativado, 

entre outras medidas. Já a redução de emissão de poeira poderia ocorrer através do 

umedecimento das áreas de produção (BNB, 1999).  

É importante ressaltar que, de acordo com Mota (1997), a poluição atmosférica 

provoca diversos impactos como desfiguração da paisagem, danos à saúde humana, danos à 

vegetação, danos aos animais, redução da visibilidade, danos aos materiais, alterações das 

características climáticas, entre outros. 

A indústria C obriga o uso dos EPI’s (figura 17) por parte dos funcionários, o que 

pôde ser comprovado com a visita. Entretanto, percebeu-se a ausência de protetores auriculares, 

o que compromete a audição dos trabalhadores. Além disso, observou-se que a indústria não 

adota nenhuma medida para a redução da poluição sonora na área de produção, como o 

tratamento acústico dos equipamentos. 

 

                                         Figura 17 – Placa sobre uso de EPI’s 

 

Fonte: Autoria própria (2016).  
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É necessário destacar que de acordo com o art. 166 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 

de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “a empresa é obrigada 

a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento [...]” (BRASIL, 1943). Além disso, 

os EPIs são regulamentados pela NR6 (BRASIL, 1978).  

De acordo com o gerente financeiro, a indústria C não apresenta nenhum programa 

de educação ambiental para os seus funcionários ou para a comunidade. É importante lembrar 

que, segundo Barbieri (2016), a educação ambiental é de fundamental importância na gestão 

ambiental de uma empresa, pois ela tem a capacidade de tornar os indivíduos e grupos 

conscientes em relação ao meio ambiente e aos problemas ambientais, buscando medidas para 

solucionar e prevenir esses.  

A empresa também não possui um Sistema de Gestão Ambiental. Vale destacar que 

o SGA auxilia a organização a administrar os seus aspectos ambientais, designando 

responsabilidades e inserindo a ideia de melhoria contínua em relação aos seus processos e 

produtos visando reduzir os impactos ambientais (CALIJURI; CUNHA, 2013). O ciclo PDCA 

tem papel fundamental no Sistema de Gestão Ambiental, pois a partir do cumprimento de cada 

uma das suas fases é possível promover a melhoria contínua do SGA e alcançar os resultados 

pretendidos pela empresa.  

Assim como a indústria B, a indústria C realiza o controle de qualidade dos seus 

produtos e apresenta a certificação PSQ. Faz-se necessário evidenciar que, de acordo com a 

ABCERAM (2016c), a certificação é uma ferramenta fundamental para as empresas que 

almejam obter destaque no cenário nacional e internacional, pois existe uma preocupação com 

a adequação a determinada norma ou especificação, criando um diferencial competitivo frente 

as organizações concorrentes.  

De acordo com a opinião do funcionário da indústria, os principais impactos 

causados pela indústria de cerâmica vermelha são a extração de argila e a retirada de lenha 

mesmo que proveniente de manejo florestal. 

 

5.4. Principais informações das indústrias de cerâmica vermelha analisadas em referência 

à gestão ambiental 

 

Por meio dos resultados, foi possível observar que a indústria cerâmica é 

responsável por causar diversos impactos negativos ao meio ambiente, como principalmente a 
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supressão da vegetação, a erosão do solo, as emissões atmosféricas, a geração de resíduos 

sólidos, a poluição sonora, o consumo de água e de recursos naturais, entre outros.  

No quadro abaixo foram destacadas informações importantes das indústrias 

analisadas como a produção mensal, o sistema de gestão ambiental, as medidas de gestão 

ambiental, os principais impactos ambientais, a certificação, o manejo florestal e a recuperação 

da área de extração de argila. 

  

Quadro 1 – Principais informações observadas nas indústrias de cerâmica vermelha visitadas 

INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES 

INDÚSTRIA A INDÚSTRIA B INDÚSTRIA C 

PRODUÇÃO 

MENSAL 

 

200.000 tijolos 

 

1.760.000 tijolos 

 

1.500.000 tijolos 

SISTEMA DE 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

 

Não possui 

 

Não possui 

 

Não possui 

MEDIDAS DE 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

- Uso de filtro na 

chaminé;  

- Aguação da área de 

exploração;  

- Os resíduos sólidos 

gerados na produção 

são reaproveitados na 

mesma;  

- As cinzas são 

utilizadas na produção 

de adubo. 

- Uso exclusivo de 

biomassa;  

- Recuperação da área de 

extração; 

 - Reuso da água da 

chuva; 

- Os resíduos sólidos 

gerados na produção são 

reaproveitados na 

mesma;  

- Os resíduos de tijolos 

queimados são utilizados 

para a construção de 

estradas; 

- O rejeito da mineração 

é usado na produção; 

- As cinzas são utilizadas 

na produção de adubo;  

- Controle rigoroso da 

poluição atmosférica;       

- Uso de filtros de 

lavagem de gases na 

chaminé;          - 

Aproveitamento do calor 

do forno para a secagem 

das peças  

- Participa do mercado de 

créditos de carbono. 

 

- Uso ocasional de 

biomassa; 

- Recuperação da área 

de extração;      

- Faz uso da água da 

chuva; 

- Os resíduos sólidos 

gerados na produção 

são reaproveitados na 

mesma;  

- Os resíduos sólidos 

após o processo de 

queima são utilizados 

em aterros; 

- As cinzas são usadas 

na produção de adubos 

e na construção de 

estradas;  

- O calor do forno é 

aproveitado para 

secagem das peças. 
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PRINCIPAIS 

IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

OBSERVADOS 

- Degradação do solo, 

dos rios, da flora e da 

fauna na área da jazida; 

- Poluição sonora 

provocada pelo uso de 

maquinários, dragas e 

caminhões; 

- Poluição atmosférica 

devido às emissões de 

gases poluentes e 

material particulado; 

- Possível geração de 

resíduos tóxicos 

resultantes da 

combustão de materiais 

como PVC e plásticos, 

devido a queima de 

resíduos sólidos;  

- Consumo de lenha; 

- Consumo de água; 

- Poluição sonora 

provocada pelo uso de 

maquinários, dragas e 

caminhões; 

- Poluição atmosférica 

devido às emissões de 

gases poluentes e 

material particulado; 

- Consumo de água; 

- Poluição atmosférica 

devido às emissões de 

gases poluentes e 

material particulado; 

- Poluição sonora 

provocada pelo uso de 

maquinários, dragas e 

caminhões; 

- Consumo de lenha;  

- Consumo de água; 

CERTIFICAÇÃO  

Nenhuma 

 

PSQ 

 

PSQ 

MANEJO 

FLORESTAL 

 

Realiza 

Não realiza, pois utiliza 

apenas biomassa. 

 

Realiza 

RECUPERAÇÃO DA 

ÁREA DE 

EXTRAÇÃO DA 

ARGILA 

  

Não realiza 

 

Realiza 

 

Realiza 

 Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Apesar do elevado potencial degradador, foi possível observar que os ceramistas 

adotam medidas para mitigação e redução dos impactos ambientais. Algumas dessas medidas 

são o uso de biomassa, a utilização de filtros nas chaminés, a recuperação da área de extração, 

o reuso da água da chuva, o aproveitamento das cinzas, dos resíduos de tijolos queimados, do 

calor gerado no forno, entre outras.  

Por meio das visitas foi possível verificar que as três indústrias apresentam as 

licenças ambientais para seu funcionamento vigentes. Além disso, foi dito pelos funcionários 

das indústrias A e C que a lenha utilizada por ambas é legalizada, pois é proveniente de manejo 

florestal, como determina a legislação. Enquanto que a indústria B não realiza o manejo, visto 

que não faz uso de lenha, apenas de biomassa.  

Ainda que haja alguma preocupação com o meio ambiente por parte dos ceramistas, 

não foi verificado a adoção de um sistema de gestão ambiental a fim de promover uma 
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administração dos recursos naturais, bem como dos impactos ambientais gerados. Somente foi 

verificada a aplicação de algumas ferramentas de gestão ambiental nas empresas. Segundo 

Calijuri & Cunha (2013), o SGA ajuda a empresa no que diz respeito à gestão de seus aspectos 

ambientais, padronizando as atividades, atribuindo responsabilidades e adotando a ideia de 

melhoria contínua nos processos e produtos, visando reduzir os impactos ambientais. 

Ademais, é necessário ressaltar que aparenta não haver uma fiscalização e controle 

rigoroso por parte dos órgãos ambientais na atividade ceramista. Um setor que causa tantos 

impactos ambientais, como o cerâmico, precisa ter um monitoramento constante para que essa 

atividade não afete ainda mais o meio ambiente. 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O profissional de Ciências Ambientais, por meio da sua formação multidisciplinar, 

deve buscar reduzir os impactos causados por certas atividades ao meio ambiente, conscientizar 

a sociedade da importância da manutenção da qualidade ambiental, bem como produzir 

conhecimento em sua área bastante diversa a fim de proporcionar contribuições para o seu 

curso.   

Com a análise da gestão ambiental das três indústrias de cerâmica vermelha 

localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza foi possível perceber as medidas que são 

tomadas nas empresas para reduzir e prevenir os impactos ambientais causados por essa 

atividade tão degradadora. 

A indústria cerâmica caracteriza-se por fazer uso direto e indireto dos recursos 

naturais, como principalmente a lenha e a argila. O uso elevado desses recursos pode ser 

considerado um dos principais impactos do setor cerâmico para o meio ambiente. Além desses, 

outros impactos da indústria cerâmica são a supressão da vegetação, a erosão do solo, o 

assoreamento dos cursos d’água, a poluição atmosférica, a poluição sonora, a geração de 

resíduos sólidos, a desconfiguração da paisagem, entre outros. 

A degradação do meio ambiente e a desconfiguração da paisagem natural causada 

pelo setor cerâmico, faz com que as indústrias, ainda que de forma lenta, adotem medidas 

preventivas e mitigadoras dos impactos ambientais proporcionados por essa atividade. Essa 

tomada de decisão muitas vezes não ocorre devido à preocupação do ceramista com o meio 

ambiente, mas como uma forma de reduzir os custos, conquistar clientes e, principalmente 

cumprir com as legislações impostas pelos órgãos ambientais. 

O monitoramento ambiental por parte dos funcionários da cerâmica e a fiscalização 

dos órgãos ambientais são fundamentais para a administração e a redução dos impactos 

causados ao meio ambiente. A fiscalização ambiental atua como um instrumento de controle 

para garantir que o Poder Público assegure o uso racional dos recursos naturais e a integridade 

e proteção do meio ambiente. 

Salvo as medidas de gestão ambiental adotadas em algumas cerâmicas, ainda há 

muito para ser feito a fim de manter a qualidade do meio ambiente. Faz-se necessário a 

promoção de palestras e cursos de educação ambiental com os donos e os funcionários, a 

substituição parcial ou total da lenha por insumos energéticos menos impactantes, bem como 

um controle mais rigoroso da poluição da atmosfera e sonora. Além disso, é importante a 
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implementação de um Sistema de Gestão Ambiental na indústria para administrar os aspectos 

e os impactos ambientais, visando a redução dos últimos e a promoção da melhoria contínua. 

O SGA implementado nessas indústrias traria a possibilidade do gerenciamento 

adequado dos aspectos ambientais, a fim de minimizar os impactos causados ao meio ambiente, 

buscando seguir as premissas da sustentabilidade. Além dos benefícios proporcionados ao meio 

ambiente, a adesão de um SGA inclui a otimização dos processos de produção, a melhoria da 

imagem institucional, a redução de riscos no ambiente de trabalho, a economia de recursos e 

ganhos econômicos, sempre almejando a melhoria contínua do sistema. 

Vale ressaltar, que muitas informações foram concedidas pelos entrevistados, não 

podendo as mesmas serem comprovadas, como por exemplo, o reflorestamento, o uso de cinzas 

para a produção de adubos, o reuso da água da chuva, a recuperação da área de extração, as 

licenças ambientais, entre outras. 

Apesar das várias dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento desse 

estudo, como a carência de publicações e de dados sobre o setor cerâmico do estado do Ceará, 

bem como o acesso às indústrias cerâmicas, foi possível analisar de modo geral, por meio dos 

estudos de caso, a situação das indústrias de cerâmica vermelha da Região Metropolitana de 

Fortaleza no que diz respeito às medidas realizadas na questão ambiental. 
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APÊNDICE A – PERGUNTAS PARA COLETA DE DADOS SOBRE A GESTÃO 

AMBIENTAL DOS ESTUDOS DE CASOS 

 

1. Qual a produção mensal da indústria? 

2. Qual a origem da matéria-prima?  

3. Se a argila for proveniente de jazida própria como se dá a recuperação da área de 

extração? 

4. Algum resíduo é incorporado à argila? 

5. Qual a origem da água utilizada? Há reuso? 

6. Qual o destino dos efluentes líquidos gerados? 

7. Qual a fonte energética utilizada para alimentar os fornos? E qual a sua origem? 

8. Os caminhões utilizados no transporte de argila são cobertos? E a argila é armazenada 

em galpões? 

9. A secagem é natural ou artificial? Há aproveitamento do calor gerado no forno para 

secagem?  

10. Há aguação ou outras medidas para reduzir a poluição atmosférica nos galpões de 

produção? 

11. Como se dá o controle das emissões atmosféricas?  

12. Qual o destino dos resíduos sólidos gerados no processo de produção? São 

reaproveitados ou reciclados? 

13. O que é feito com o rejeito da mineração? 

14. Há alguma medida para a reduzir a poluição sonora na área de produção? 

15. A empresa apresenta algum projeto de redução de emissão de gases atmosféricos? 

16. O que é feito com as cinzas geradas na queima de combustível? São reutilizadas ou 

recicladas? 

17. Há algum programa de educação ambiental para os funcionários da empresa ou para a 

comunidade?  

18. Existe um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na empresa? 

19. A empresa possui certificação (selo de qualidade de ISO ou outros)?  

20. A indústria apresenta todas as licenças ambientais exigidas? 

21. Na sua opinião, quais são os principais impactos causados pela Indústria de Cerâmica 

Vermelha? 


