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RESUMO 

A atividade ceramista ocupa lugar de destaque na economia do Brasil. No entanto são grandes 

os impactos sobre o meio ambiente e a sociedade, provocando mudanças no ambiente, na vida 

das pessoas que desempenham essas atividades ou residem próximo aos locais de exploração 

de matéria-prima ou de fabricação de produtos cerâmicos. Nessa perspectiva este estudo tem 

como objetivo analisar os impactos socioambientais produzidos pelas atividades 

desenvolvidas na indústria de cerâmica vermelha do Município do Crato/CE. Pesquisa 

avaliativa, realizada na área rural do Município do Crato/CE. A coleta de dados ocorreu 

durante o período de 28 de setembro a 08 de dezembro de 2010 e contou com questionários 

aos proprietários e entrevistas aos funcionários das indústrias ceramistas e aos moradores do 

entorno das indústrias. Os dados produzidos após a aplicação dos questionários foram 

codificados e armazenados no software EXCEL e processados pelo SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos. Os resultados obtidos foram apresentados considerando: 1) Perfil das indústrias de 

cerâmica vermelha do Crato-CE que apresentou mão de obra com pouca ou nenhuma 

qualificação, baixo nível tecnológico, emprego de técnicas e tecnologias ainda rudimentares; 

2) Aspectos referentes aos trabalhadores das indústrias em questão evidenciando baixo grau 

de escolaridade dos mesmos, atividades de lazer realizada de forma pontual, carência de 

segurança no trabalho e presença de várias patologias; 3) Aspectos inerentes aos impactos 

gerados pela atividade ceramista para moradores e o ambiente mostraram que a poluição 

atmosférica e a modificação da paisagem natural são fatores de destaque. Finalmente espera-

se que este estudo contribua sobremaneira para subsidiar as tomadas de decisões dos gestores 

públicos e privados no planejamento ambiental, proporcionando qualidade de vida aos 

trabalhadores e as comunidades além, da sustentabilidade ambiental. 

Palavras-chave: Impacto socioambiental. Indústria de cerâmica. Meio ambiente. 



ABSTRACT 

The ceramic activity has an important role in the Brazilian economy. However there are big 

impacts on the environment and society, causing changes in the environment and in the lives 

of people who perform these activities or live close to sites of raw-material exploitation or 

manufacturing of ceramic products. In this perspective, this study aimed to analyze the social 

and environmental impacts produced by activities in the ceramic industry in the city of Crato-

CE, Brazil. Evaluative research carried out in the rural zone of Crato-CE. Data collection 

happened from 28
th

 September to 8
th

 December 2010 and used questionnaires with the owners 

and interviews with the workers of ceramic industries and residents of the surrounding areas. 

The data produced after the questionnaires were coded and stored in EXCEL software and 

processed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The ethical aspects of research 

involving humans were respected. The results found were presented considering: 1) The 

profile of the ceramic industries of Crato-CE that presented labor with little or no 

qualifications, low technological level, use of rudimentary techniques and technologies, 2) 

Aspects concerning the workers in these industries showing low educational level, leisure 

activities performed in a timely manner, lack of job security and the presence of several 

diseases, 3) Aspects inherent to the impacts caused by the ceramic activity to the residents and 

the environment showed that air pollution and modification of the natural landscape are 

prominent factors. Finally we hope that this study contributes to support the decisions of 

public and private managers in environmental planning, providing quality of life for workers 

and communities besides the environmental sustainability. 

Keywords: Social and Environmental Impact. Ceramics Industry. Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade industrial tende a agredir o meio ambiente, em especial, quando se utilizam 

de matéria-prima e outros insumos extraídos diretamente da natureza. É o caso da indústria de 

cerâmica, que tem como matéria-prima a argila e como principal insumo energético a lenha, 

cujos processos de mineração e desflorestamento causam impactos sobre o meio ambiente e a 

sociedade, provocando mudanças no ambiente, na vida das pessoas que desempenham essas 

atividades ou residem próximo aos locais de exploração de matéria-prima ou de fabricação de 

produtos cerâmicos (DIAS et al., 1999; SÁNCHEZ, 2008). 

O setor cerâmico é um intenso consumidor de matérias-primas minerais e um dos 

principais consumidores de lenha entre os vários tipos de indústrias que se utilizam da 

biomassa para produzir energia (DIAS et al., 1999; BRASIL, 2010). O Monitoramento do 

Desmatamento no Bioma Caatinga – 2010, realizado entre 2002 e 2008, revela que esse 

bioma perdeu metade de sua cobertura vegetal original e aponta como principal causa da 

destruição a extração da mata nativa para uso nas fábricas de gesso e cerâmica no Nordeste e 

no setor siderúrgico de Minas Gerais e do Espírito Santo. O Estado do Ceará encontra-se entre 

os dois que mais desmataram nesse período (BRASIL, 2010). 

A situação é preocupante, uma vez que, segundo a Associação Brasileira de Cerâmica 

-ABC, o setor cerâmico é relevante para a economia brasileira e um dos mais importantes 

do mundo (ABC, 2002a). Sua contribuição no PIB do Brasil foi estimada em 0,4%, 

equivalente a mais ou menos 6,8 bilhões de dólares no ano de 2008 (BRASIL, 2009). 

Apesar de seu papel na economia brasileira, esse setor é bastante pulverizado, composto 

eminentemente por microempresas, empresas de pequeno e médio porte, com intensiva 

presença da economia informal. 

No Nordeste, a produção de cerâmica se concentra, principalmente, nos Estados do 

Ceará, Bahia e Pernambuco, seguidos do Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste 

é responsável por 21% da produção nacional (BNB, 2010). 
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No Estado do Ceará, no ano de 2010, o setor ceramista contava com 420 empresas 

instaladas em 85 municípios do Estado (FIEC, 2010). No ano de 2009, esse setor foi responsável 

por gerar 10 mil empregos diretos e 40 mil indiretos, com expectativas de aumento decorrente dos 

investimentos no plano federal no setor da construção civil. Quanto à localização, 95% das 

unidades estão situadas nos municípios do interior do Estado (FIEC, 2009).  

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE, 2009) acentuou 

existir no Município de Crato dez indústrias de cerâmica vermelha. Esse Município apresenta 

uma complexidade de recursos naturais e paisagísticos, tais como floresta, solos e água, que 

são explorados para garantir o desenvolvimento de variadas atividades econômicas, dentre as 

quais, a do setor cerâmico, além das necessidades decorrentes do crescimento populacional. É 

por dispor de um importante patrimônio ambiental, cultural, científico e histórico que o 

Município de Crato está inserido no território do Geopark Araripe, que tem, dentre outros 

objetivos, a conservação dos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável e o incentivo a 

atividades produtivas que favoreçam a melhoria das condições de vida da comunidade local. 

O Geopark Araripe tem convênio firmado com empresa ceramista no intuito de receber e dar 

apoio às atividades que venham contribuir para a sustentabilidade local e regional.  

A exploração dos recursos naturais há instantes mencionados, na maioria das vezes, 

acontece de forma inapropriada e pode levar à sua exaustão, causando impactos sobre o meio 

ambiente, a economia e a sociedade. Esses impactos podem ser benéficos ou adversos (DIAS 

et al., 1999; SÁNCHEZ, 2008). 

Constitui-se, então, o setor cerâmico um importante vetor de desenvolvimento 

econômico para o Município e a população local, uma vez que trabalha com agentes sociais 

locais, devendo ser este e seu sistema produtivo dotado de adequações necessárias para 

viabilizar o tripé da sustentabilidade - econômico, social e ambiental. 

Com efeito, foi importante realizar um estudo sistêmico das atividades ceramistas para 

mostrar como é desenvolvida, quais os impactos causados, suas contribuições, sejam elas 

positivas e/ou negativas, as medidas mitigadoras adotadas, a sua relação com o meio 

ambiente, a sociedade e a economia, a responsabilidade socioambiental das empresas, a 

sustentabilidade das indústrias, bem como melhor subsidiar o planejamento dessas atividades 

e a elaboração de políticas públicas para o Município. 
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Com base nessa conjuntura, justifica-se esta pesquisa. A escolha do referido Município 

ocorreu em virtude da expansão desse tipo de indústria em sua área territorial nos últimos 15 

anos, fato que contribui para a economia local e regional, mas também para a degradação do 

meio ambiente, provocando mudanças na paisagem e na vida das pessoas. Acrescentem-se, 

ainda, outros fatores, como a preocupação da população cratense para com as mudanças 

provocadas na paisagem; a supressão dos recursos naturais, o que contribui para a redução do 

potencial natural, da beleza cênica, favorecendo mudanças no microclima local e regional, uma 

vez que o Município do Crato abriga parte da Floresta Nacional do Araripe, que muito contribui 

com o clima, o potencial hídrico (com diversas nascentes) e que favorecem o turismo local, 

regional e o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Também, pela necessidade de 

suprir carência de estudos desta natureza no local e pelo fato de se haver acompanhado, na 

qualidade de observadora, essas mudanças na paisagem e na economia cratense.  

Eis agora a problematização: quais são os reais impactos causados pela indústria 

cerâmica ao meio ambiente e às populações que moram no entorno onde as atividades são 

desenvolvidas? Como essa atividade tem concorrido (positiva e negativamente) para a 

qualidade de vida dos trabalhadores das empresas, das famílias que residem próximo aos 

locais onde as atividades são realizadas e para a própria sustentabilidade ambiental? Nessa 

conjuntura, foram elaborados os objetivos da pesquisa expostos adiante. 



2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar os impactos socioambientais produzidos pelas atividades desenvolvidas na 

indústria de cerâmica vermelha do Município do Crato/CE. 

2.2 Objetivos específicos 

- Estudar as características socioambientais dos trabalhadores da indústria de cerâmica 

vermelha e das famílias residentes nas suas proximidades.     

- Verificar a contribuição da indústria cerâmica para a geração de emprego e renda para 

as comunidades do entorno das fábricas.  

- Verificar a influência da atividade ceramista na qualidade de vida dos trabalhadores 

das indústrias selecionadas e das pessoas que moram na área delimitada pelo estudo. 

- Elaborar índice de qualidade de vida da população, índice ambiental da área e de 

sustentabilidade da indústria de cerâmica vermelha. 

 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Meio ambiente e impacto ambiental 

Nem sempre houve preocupação – muito menos a devida – com o meio ambiente. Ele 

tomou assento entre os assuntos mais interessantes à humanidade desde quando esta passou 

a atentar para a noção de que os recursos naturais são esgotáveis, e que, não sendo bem 

utilizados e tratados, podem comprometer a vida. Assim, entre os temas que mais 

interessam à humanidade está, pois, a preocupação com o meio ambiente, na medida em que 

os recursos naturais são, também, base de sustentação de inúmeras atividades humanas, 

incluindo-se as industriais, e garantem a existência e o desenvolvimento dos sistemas 

econômico, social e outros. 

O desenvolvimento dos Estados Unidos da América do Norte, com o surgimento de 

grandes projetos, na década de 1960, fez crescer a preocupação ambiental, principalmente 

com os impactos advindos de construção, instalação e operação desses projetos que, até então, 

desconsideravam os aspectos sociais e culturais, preocupando-se, apenas, com os aspectos 

tecnológicos e de custo-benefício. Essa preocupação levou os EUA, em 1969, a ser um dos 

países pioneiros na criação da legislação ambiental denominada National Environment Policy 

Act – NEPA, que passou a vigorar em 1970 (TOMMASI, 1994; SÁNCHEZ, 2008).  

A Lei 6.938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu art. 3º, inciso I, define 

meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(BRASIL, 1981).  

Rohde (1998) reconhece haver determinados fatos que tornam a civilização 

insustentável, sendo os mais importantes a depleção da base de recursos naturais, os sistemas 

de produção que utilizam tecnologias poluentes e de baixa eficácia energética e, também, a 

expansão do consumo material.  
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É expressivo o impacto da indústria de bens de consumo sobre o meio ambiente, que 

difere de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, mesmo se tendo investido, nos últimos 

anos, em novas tecnologias e processos. Até a década de 1970, o comportamento das 

empresas em relação ao meio ambiente se restringia a evitar acidentes locais e despoluir, 

quando evitar a poluição deveria ser a meta. Essa realidade começou a mudar durante os dois 

choques do petróleo, nos anos de 1973 e 1979, que fizeram com que os processos de produção 

fossem repensados e inovações tecnológicas adotadas. Na década de 1980, as indústrias 

começam a mudar de atitude, pondo em prática a responsabilidade socioambiental, que passa 

a ser vista como uma necessidade de sobrevivência da empresa. Esse avanço se deu, segundo 

Maimon (1998), em razão da tomada de consciência da população, da propagação do 

movimento ambientalista e das inovações tecnológicas que contribuem para diminuir a 

poluição e os impactos ambientais, embora a conduta ético-ambiental ainda não seja regra 

(TOMMASI, 1993; MAIMON, 1998). 

A expressão impacto ambiental, segundo o art. 1º da Resolução 001/86 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é 

[...] 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: a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

(BRASIL, 1986).  

Para Sánchez (2008), a literatura traz diferentes definições de impacto ambiental, sendo 

que, embora escritas de formas diferentes, se harmonizam com seus elementos básicos. O 

impacto ambiental pode ser provocado por ação humana que envolva a introdução e/ou 

retirada de certos elementos do ambiente e sobrecarga - fatores de estresse além da 

capacidade de suporte do meio, que podem produzir desequilíbrio. Os impactos podem ser 

benéficos ou adversos e podem refletir sobre o meio ambiente e/ou a sociedade.  

A literatura aponta a atividade industrial ceramista como uma das grandes fontes 

geradora de impacto ambiental, uma vez que, essencial e intensamente, se utiliza dos recursos 

da natureza: usa a argila, a lenha para queimá-la e ainda libera os gases na atmosfera 

(SÁNCHEZ, 2008; PESSOA, 2004; DIAS et al, 1999). A degradação ocasionada por esse 

tipo de empreendimento é conhecida e os impactos são muitos, mesmo com o surgimento de 

mais conhecimentos e adoção de inovações tecnológicas. O emprego de tecnologias e técnicas 
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apropriadas para o desenvolvimento sustentável da indústria cerâmica é tema de estudos, em 

várias partes do mundo, destacando-se o realizado em Russas-CE, por Pessoa (2004). 

Os impactos ambientais causados pela indústria cerâmica vão desde a fase de estudo da 

área da jazida, compreendendo a extração da matéria-prima propriamente dita e todas as 

etapas do processo de produção, inclusive o tipo, forma de utilização da fonte energética e a 

geração dos resíduos, até chegar ao transporte final (destino). Podem ser citados os seguintes 

impactos: o desmatamento para consumo de lenha e exploração da área de extração mineral, 

perda da biodiversidade, remoção e erosão do solo; poluição do solo; degradação e 

modificação da paisagem; mudança nas condições das águas superficiais e subterrâneas; 

poluições atmosféricas e sonoras e possível modificação do microclima. Já os impactos de 

ordem social e econômica estão diretamente relacionados à saúde, qualidade de vida, geração 

de emprego e renda (DIAS et al, 1999; SÁNCHEZ, 2008). 

Com a legislação ambiental dos EUA, surgiu a criação do instrumento de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA), intentando-se manter o equilíbrio entre o ambiente sadio e o tipo de 

desenvolvimento almejado, bem como trazendo, ainda que de modo implícito, características da 

noção de desenvolvimento sustentável (TOMMASI, 1994; SÁNCHEZ, 2008).  

A Avaliação de Impacto Ambiental tem por finalidade estudar a viabilidade ambiental de 

políticas, planos, programas e projetos/atividades/empreendimentos. Dentre as modalidades da 

AIA está o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a Avaliação Ambiental Estratégica. 

Os primeiros Estudos de Impacto Ambiental (EIA) realizados no Brasil datam da 

década de 1970, mas o EIA foi citado, pela primeira vez, no ano de 1980, pela Lei 6.803, 

que dispõe sobre as diretrizes para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. A 

origem do EIA, no Brasil, decorreu da exigência de órgãos financiadores internacionais. A 

AIA só foi introduzida legalmente no país como um instrumento de política pública, no ano 

de 1981, mediante a Lei 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. A 

AIA prevê a realização do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) - EIA/RIMA para as atividades utilizadoras de recursos ambientais e 

causadoras de significativo impacto ambiental. Foi editada, posteriormente, a Resolução de 

nº 001/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), criada para estabelecer 

critérios para o EIA (SÁNCHEZ, 2008).  
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Faz-se necessário definir critérios para avaliar os impactos. A Resolução do CONAMA 

nº 01/86 sugere que, ao fazer esse tipo de avaliação, os seguintes impactos devem ser 

considerados: benéficos (positivos) ou adversos (negativos); diretos ou indiretos (referem-se à 

causa ou fonte do impacto); imediatos, a médio ou longo prazo; temporários ou permanentes 

(temporalidade); reversíveis ou irreversíveis (grau de reversibilidade); propriedades 

cumulativas ou sinergéticas dos impactos e distribuição dos onera e benefícios sociais 

decorrentes do empreendimento (BRASIL, 1986).  

Não é mais cabível implantar qualquer projeto ou se falar de planejamento sem levar em 

consideração os impactos sobre o meio ambiente, principalmente quando se trata de atividade 

considerada degradadora do ambiente natural, como é a indústria cerâmica. Toda atividade 

causadora de impacto ambiental deve obedecer às recomendações legais, a fim de poder 

continuar o seu desenvolvimento e colaborar para manter o equilíbrio e a qualidade ambiental 

em busca da sustentabilidade. 

A qualidade ambiental influi sobre a vida dos seres vivos em geral e, sobretudo, na 

qualidade de vida das populações humanas, sendo necessário se fazer uma digressão sobre 

qualidade de vida e seus indicadores. 

3.2 Qualidade de vida 

O conceito de qualidade de vida remonta à história da humanidade. Ao voltar na história, 

é possível perceber que o domínio do fogo, no período Neolítico, a invenção da roda, cerca de 

4000 a.C, melhorando a locomoção e o transporte de cargas, dentre outros acontecimentos, 

proporcionaram ao homem uma melhoria na qualidade de vida (MOREIRA, 2000). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE 

WHOQOL GROUP, 1995). 

De acordo com Herculano (2000), o conceito de qualidade de vida, de Amartya Sen, 

está fundamentado na capacidade do indivíduo: o que ele é, ou pode ser, e faz ou pode fazer; e 

na funcionalidade, que repercute nas diferentes coisas que uma pessoa pode fazer ou ser e 

valorizar. Assim, “a qualidade de vida pode ser avaliada em termos da capacitação para 

alcançar funcionalidades [...]” (HERCULANO, 2000, p.9). 
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Leef (2001, p.321-322) ensina que 

[...] a qualidade de vida é um valor associado à restrição do consumo, a 

comportamentos em harmonia com o ambiente, e a formas não depredadoras de 

aproveitamento dos recursos naturais; questiona os lucros alcançados pelas 

economias de escala e de aglomeração, assim como a degradação socioambiental 

causada pela racionalidade econômica que tende a maximizar o lucro presente e a 

descontar o futuro. 

Para Moreira (2000), a qualidade de vida está relacionada à condição histórica e social e 

ao nível de desenvolvimento da sociedade. A autora citada acentua que “a qualidade de vida 

possui relação direta tanto com o bem-estar (felicidade) quanto com os elementos objetivos 

(bens materiais e serviços, indispensáveis para a manutenção da dignidade humana)”. 

(MOREIRA, 2000, p.32).  

É incontestável a vinculação da condição social do ser à visão subjetiva de qualidade de 

vida. A título de exemplo, é possível perceber que a pessoa que trabalha na extração de argila 

estará reconhecendo valores de QV diferentes de um banqueiro bem sucedido 

financeiramente. Isso porque as reais condições conferem visões, anseios, sonhos e projetos 

diferentes para cada uma das pessoas, tanto de classes sociais distintas, como do mesmo 

estrato. Assim, pode-se dizer que a avaliação no que concerne ao significado de QV recebe 

influência sócioecocômico-cultural, na medida em que a sociedade determina modelos de 

uma vida com qualidade. 

 “A definição do nível de vida deve ser entendida como um estado atual de suas 

condições concretas de vida e não como um estado desejado ou esperado” (KHAN; PASSOS, 

2001, p.97). 

As necessidades de um povo e as vias para satisfazê-las estão diretamente relacionadas 

com os valores culturais. Portanto, “a qualidade de vida não se mede por um padrão 

homogêneo de bem-estar [...]” (LEFF, 2001, p.326), uma vez que a humanidade possui uma 

grande diversidade cultural. 

O movimento ambientalista, que surgiu na década de 1970, discutiu os modelos 

predatórios de bem-estar da humanidade, apresentando noções de sustentabilidade ao 

discutido significado da qualidade de vida. 
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A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Brasil, em 1992, culminou com a elaboração de vários documentos, dentre eles a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aponta a qualidade de vida 

como um de seus importantes objetivos. Um dos princípios da declaração reza que a redução 

e eliminação dos padrões insustentáveis de produção e consumo são fundamentais para atingir 

o desenvolvimento sustentável e elevar a qualidade de vida (BRASIL, [2002?]). Com efeito, a 

qualidade de vida pode ser determinada por aspectos objetivos, como condição material para 

suprir as necessidades básicas que sustentam a vida, ou por aspectos subjetivos, como a 

necessidade de fazer parte da vida da comunidade. Acentua-se que a qualidade de vida está 

relacionada com o nível de satisfação alcançado e patamares desejados pelas pessoas 

(HERCULANO, 2000). Não há, porém, consenso quanto à definição do que seja qualidade de 

vida, pois tal expressão é plurívoca e subjetiva, na qual envolve uma gama de aspectos, como 

o psicológico, social, orgânico, comportamental, material, estrutural, cultural e o religioso. O 

certo é que o ser humano vive uma busca diária por ela e por sua melhoria, aspecto que fez 

com que a qualidade de vida fosse mais estudada nos últimos anos, inclusive no Brasil. Trata-

se de tema atual, relevante, sobretudo, quando relacionado à promoção da saúde. 

Admitem-se, de modo consensual, os inconvenientes do processo de industrialização 

para a qualidade de vida do homem, e eles se apresentam em seus aspectos de poluição e 

degradação do ambiente natural, muitas vezes de solução difícil. É conhecida, razoavelmente 

bem, a natureza dos problemas ocasionados por esse tipo de atividade ao meio ambiente e à 

sociedade, mas o mesmo não se pode asseverar com relação à consciência segundo a qual as 

atividades da indústria (como um todo) e o desmatamento são as maiores ameaças ambientais 

ao Planeta. A aceleração e o incremento desmedido da industrialização, bem como a crescente 

produção de resíduos, além de deteriorarem a qualidade de vida, tendem a esgotar, em ritmo 

acelerado, os recursos da biosfera. 

É importante lembrar a inerente relação entre qualidade de vida, meio ambiente e 

sociedade. Entende-se que a qualidade de vida resulta da influência mútua entre as condições 

ambientais, econômicas, socioculturais e outras.   

Independentemente da conceituação, do entendimento do que seja qualidade de vida, 

das vias utilizadas para melhorá-la, o tema é discutido e se tornou preocupação global nos 

últimos anos. Conforme Khan e Passos (2001), o bem-estar da população foi, por muitas 

décadas, mensurado pelo PIB per capita, embora o nível de vida de uma população não possa 
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ser mensurado apenas com base no perfil econômico. Quando se atentou para certas 

desvantagens desse indicador, como o fato de não apreender aspectos como educação, meio 

ambiente, segurança, e de levar em consideração o viés econômico, insuficiente para avaliar 

as condições de vida da humanidade, buscou-se criar índices1 que não se limitassem a um só 

lado – o foco rigorosamente econômico – mas representasse a parte qualitativa surgindo, desta 

feita, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado por Mahbub ul Haq, com a 

colaboração do economista Amartya Sen, tratando-se do modelo utilizado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), desde 1960, para medir as condições de vida nos seus 174 países- 

membros. Foi na década de 1990, no entanto, que o IDH se tornou mais humanizado, quando 

a ele foram incorporados, além do PIB per capita, três novos indicadores: expectativa de vida, 

taxa de alfabetização e anos de escolaridade (HERCULANO, 2000; KHAN; PASSOS, 2001; 

GUIMARÃES; JANNUZZI, 2005). 

Para Guimarães e Jannuzzi (2005, p.75), “o IDH é um índice que busca mensurar o 

nível de desenvolvimento de um país na perspectiva mais ampla do que a simples relação 

entre o produto interno bruto e a população.”  

Depois do surgimento do IDH, outros índices sociais e indicadores foram criados para 

mensurar o desenvolvimento humano, como o de qualidade de vida, de sustentabilidade 

ambiental, desempenho ambiental, o de capital social, de felicidade mundial, buscando 

incorporar as dimensões de segurança, gênero, participação social, direitos humanos, pobreza 

e padrão de consumo.  

3.3 Sustentabilidade e qualidade ambiental 

Percebe-se que o interesse atual pela qualidade do meio ambiente relaciona-se com a 

“capitalização da vida”, de um lado a preocupação com a qualidade dos recursos naturais (do 

solo, da vegetação, da água, áreas protegidas), e de outro, com o interesse pelo 

desenvolvimento das atividades industriais e econômicas que influenciam direta ou 

indiretamente na qualidade de vida da população. É necessário que haja harmonia entre a 

                                                 
1 Índice “é o resultado da junção de estatísticas e/ou indicadores que sintetizam uma grande quantidade de 

informações relacionadas e que faz uso de um dado processo sistemático para atribuir pesos relativos, escalas e 

agregações de variáveis em um único resultado” (EPA, 1995 apud RUFINO, 2002). Avaliação da qualidade 

ambiental do município de Tubarão (SC) através do uso de indicadores ambientais. Florianópolis, 2002. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção); Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www.tede.ufsc.br/teses/PEPS2707.pdf>. 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PEPS2707.pdf
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exploração dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e o setor econômico, 

objetivando o melhor aproveitamento desses recursos para presentes e futuras gerações. 

Para Gallopín (1982), a qualidade ambiental é definida com base na análise do ambiente 

humano, isto é, em função da qualidade de vida dos seres humanos. Segundo ele, convém 

diferenciar entre os componentes objetivos e subjetivos da qualidade ambiental, em termos 

respectivos de: i) qualidade ambiental estimada, ou seja, a avaliação das condições ambientais 

baseada em juízo de valor intersubjetivos; ii) qualidade ambiental percebida, relativa à 

avaliação subjetiva da qualidade ambiental efetuada pelos indivíduos. 

Do período pós-segunda guerra até fins da década de 1960, desenvolvimento e 

crescimento eram tidos como sinônimos. O crescimento é uma condição necessária para o 

desenvolvimento, mas não é determinante, ou seja, o crescimento só leva em conta o acúmulo 

de riquezas. Já o desenvolvimento, além de preocupar-se com a geração de riquezas, tem 

como objetivo distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida, levando em consideração a 

qualidade ambiental. A compreensão que o homem tem sobre desenvolvimento, embora já 

tenha evoluído da década de 1960 para cá, ainda está relacionada a crescimento material. E 

esse crescimento, da forma como acontece (a qualquer custo), mediante o uso crescente e 

descontrolado dos recursos da natureza - sem respeitar a capacidade de suporte dos 

ecossistemas - sempre importa agressão ao meio ambiente. Sendo assim, o desenvolvimento 

não pode ser chamado de sustentável, uma vez que a tendência é limitar ou esgotar os 

recursos para as gerações futuras (CAVALCANTI, 1998). 

O debate sobre as relações entre meio ambiente e desenvolvimento econômico foi 

desencadeado quando ficaram evidentes os danos produzidos pelo crescimento econômico e a 

industrialização ao meio ambiente.  Isso ocorreu após a 2ª Guerra Mundial, e foi marcado 

tanto por uma sucessão de eventos e importantes conferências, quanto pelos relevantes 

acidentes ecológicos produzidos por impactos antrópicos.  

A idéia de desenvolvimento sustentável foi lançada no século XIX, mas tal expressão 

só foi utilizada em 1950, e no início da década de 1970 foi que a discussão sobre esse tema 

se intensificou, quando dos movimentos ambientalistas e dos debates a respeito do 

ecodesenvolvimento. Na década de 1980, o desenvolvimento sustentável foi popularizado e, 

na de 1990, tem incorporada a ideia de um modelo de desenvolvimento que atendesse às 

necessidades humanas atuais e futuras. Entende-se por desenvolvimento sustentável, à luz 
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do Relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland), o “processo que permite 

satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de atender às 

gerações futuras.” Em tal conceito, estão embutidos os aspectos econômicos, sociais, 

culturais, psicológicos, religiosos e, sobretudo, ambientais. Ele prevê igualdade de 

oportunidades para o bem-estar das pessoas e demonstra preocupação e tendência voltadas 

para o meio ambiente (LEFF, 2001). 

 A proposta de sustentabilidade é herdeira da noção de desenvolvimento, de Maurice 

Strong e Ignacy Sachs. O conceito de sustentabilidade, ligado à preservação do meio 

ambiente, é uma ideia recente e tema de constantes discussões, mormente por ter diferentes 

interpretações, e cobre os aspectos sociais, ambientais, ecológicos, econômicos, espaciais, 

políticos e culturais.  

Nos últimos anos, o Brasil vivencia a industrialização descomedida, assim como uma 

centralização da população e das atividades econômicas sobre o mesmo espaço, o que 

concorre para ensejar pressões sobre o meio ambiente e consequente alteração da qualidade 

ambiental dos municípios brasileiros, em decorrência do tipo de desenvolvimento adotado. A 

industrialização e a urbanização alteram aspectos do ambiente, tais como a vegetação, o 

relevo, a fauna, hidrologia e clima. As atividades industriais representam impactos sobre o ser 

humano, os recursos naturais e o ambiente; dependem direta e/ou indiretamente dos recursos 

naturais para manter suas atividades, dispersando suas influências por todo o globo; 

consomem recursos e ensejam produtos, serviços, resíduos, poluição, dentre outros. A 

incompatibilidade dos tipos de usos dos recursos pode interferir direta ou indiretamente na 

qualidade do ambiente e, de alguma forma, reduzir essa qualidade, além de contribuir para a 

redução da qualidade de vida das diferentes espécies que habitam o Planeta Terra.  

Na lição de Leff (2001, p.324), “a qualidade de vida depende da qualidade do ambiente 

para chegar a um desenvolvimento equilibrado e sustentável [...].” Assim, compreende-se que 

a qualidade ambiental resulta da influência mútua das condições ecológicas, biológicas, 

socioculturais e econômicas, dentre outras.  

Para analisar a qualidade ambiental, é necessário considerar, além do ambiente humano 

(entenda-se: qualidade de vida das pessoas), vários componentes da paisagem, tanto 

relacionados aos aspectos físicos, naturais como sociais. Os indicadores são importantes 

ferramentas de contribuição para essa análise. 
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Os padrões de qualidade ambiental são normatizados por resoluções federais e 

estaduais, sendo elas, no âmbito federal, da competência do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e, no âmbito estadual, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. No 

caso do estado do Ceará, tem-se o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA). As 

resoluções que tratam dos padrões de qualidade ambiental a nível federal são: CONAMA nº 

03/90, que define os padrões de qualidade do ar; CONAMA nº 420/2009, que dispõe sobre a 

qualidade do solo; a CONAMA nº 357/05 que trata da qualidade das águas superficiais e a 

CONAMA nº 396/08 que dispões sobre a qualidade das águas subterrâneas. 

3.4 Indicadores 

O vocábulo indicador é proveniente do Latim indicare, cujo significado é destacar, 

mostrar, anunciar, tornar público, estimar. Para Kayano et al. (2002, p. 2), os indicadores são 

instrumentos para mensurar a realidade, sendo considerados como:  

Uma medida, uma forma de mensuração, um parâmetro, quer dizer, o indicador é 

um instrumento que sintetiza um conjunto de informações em um ‘número’ e, 

portanto, permite medir determinados fenômenos entre si, ou ao longo de 

determinado tempo. Podem ser utilizados para verificação, observação, 

demonstração, avaliação, ou seja, o indicador permite observar e mensurar 

determinados aspectos da realidade social. O indicador mede, observa e analisa a 

realidade de acordo com determinado ponto de vista.  

Dessa maneira, os indicadores demonstram a situação do que está sendo estudado. A 

mensuração tem, no entanto, suas limitações sendo, portanto, seu uso passível de 

questionamentos. Vale salientar, porém, que os resultados dependem da escolha apropriada 

dos indicadores dentro de uma metodologia de análise que considere as variáveis que o 

compõem e a relação entre si.  

A história registra a utilização de indicadores econômicos, no contexto mundial, em 1947, 

quando se difundiu a mensuração do Produto Interno Bruto (PIB), criado na década de 1930, 

por Simon Kuznets, embora a sociedade já contabilizasse dados, como o número de mortes e a 

idade da população, há aproximadamente três séculos. Apesar das dimensões sociais serem 

objeto de contabilização no decorrer da história, a expressão “indicadores sociais” se expandiu 

somente na década de 1960 (HERCULANO, 2000; GUIMARÃES; JANNUZZI, 2005).  

Os indicadores sociais envolvem, pois, aspectos da vida de um país ou região ou 

indivíduo e mostram, estatisticamente, de forma simplificada, por intermédio dos índices, o 
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estado em que a sociedade se encontra e o seu grau de desenvolvimento. Dessa maneira, 

indicadores sociais podem ser definidos como 

Uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usada 

para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de 

interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de 

políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo 

sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 

mesma. Os indicadores sociais permitem aprofundamento da investigação 

acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 

fenômenos sociais (JANNUZZI, s./d., p.2). 

A mensuração sobre qualidade de vida de uma população pode ser feita por meio dos 

indicadores de saúde, educação, habitação, ambiental, econômicos, dentre outros, e pela 

distância entre o que se quer e o que se alcança; considerando, em todos eles, que a definição 

de qualidade de vida alternará em virtude da percepção de cada indivíduo e dos diversos 

aspectos que a permeiam (HERCULANO, 2000).  

A II Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92) deu 

ensejo a alguns documentos, dentre eles a Agenda 21 – um guia para governos, empresas, 

ONGs, indivíduos (enfim, para todos os setores da sociedade), com vistas a soluções para 

problemas socioeconômicos e ambientais e promover o desenvolvimento sustentável. Um dos 

capítulos da Agenda 21 trata da necessidade de constituição de indicadores que considerem a 

realidade de cada país, a fim de orientar a tomada de decisões. 

Os estudos sobre indicadores ambientais são recentes, porquanto tiveram início na 

segunda metade da década de 1980, por meio da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) – a primeira a desenvolver indicadores ambientais. A 

publicação do conjunto preliminar dos indicadores ambientais para as nações, contudo, só 

ocorreu em 1991, pela Environment Canada, agência ambiental canadense, seguida da 

publicação da OECD e da Holanda. Daí em diante, tais indicadores ganharam significativa 

importância (OECD, 2008). Dentre as tentativas recentes de elaboração de índices sintéticos 

de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, destaca-se o Environmental Sustainability 

Index – ESI (Índice de Sustentabilidade Ambiental), desenvolvido pelas universidades de 

Yale e Columbia com apoio do Fórum Econômico Mundial e do Centro de Pesquisas 

Conjuntas da Comissão Européia, apresentado, formalmente, na Suíça no ano de 2006. 

Embora existam diferentes formas de avaliar a sustentabilidade, como, por exemplo, o Índice 

de Desempenho Ambiental (EPI). 
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No estado do Ceará, podemos citar dentre outros índices de sustentabilidade ambiental o 

dos perímetros irrigados de Ayres de Sousa e Araras Norte na Bacia do Acaraú, desenvolvido 

por Carneiro Neto (2005). 

A OECD (2008) assinala que os indicadores ambientais são ferramentas fundamentais 

para o controle do progresso ambiental e para apoiar a avaliação das políticas nessa área.  

As tentativas de formulação de indicadores ambientais ou de sustentabilidade seguem 

três vertentes consideradas mais importantes, a saber: a biocêntrica, que incidindo em 

especial na busca por indicadores biológicos, fisicoquímicos ou energéticos de equilíbrio 

ecológico de ecossistemas; a vertente econômica, que incorre sobre as avaliações 

monetárias do capital natural e do uso de recursos naturais; e a terceira vertente, busca 

expressar indicadores de sustentabilidade e qualidade ambiental que reúnam aspectos do 

ecossistema natural a aspectos do sistema econômico e da qualidade de vida humana, 

podendo, em certas situações, também, considerar aspectos políticos, cultural e institucional 

(BRAGA et al, 2002). Os índices e indicadores aqui constituídos fazem parte do empenho 

de pesquisa em torno da terceira vertente.  

Dentre o conjunto de indicadores adotados pela OECD, é possível mencionar os 

indicadores de poluição atmosférica, de geração de resíduos sólidos, de intensa utilização dos 

recursos florestais, hídricos e pesqueiro (OECD, 2008). No magistério de Herculano (2000, 

p.16), os “indicadores ambientais são modelos que descrevem as formas de interação das 

atividades humanas com o meio ambiente [...].” Na inteligência de Rufino (2002), não é 

viável o uso de indicadores ambientais universais, em decorrência das especificidades naturais 

e antrópicas de cada região.  

A análise da qualidade de vida das pessoas, da qualidade do ambiente e da 

sustentabilidade das indústrias incide na definição de indicadores adequados. Para a escolha 

dos indicadores de qualidade de vida, ambientais e de sustentabilidade da indústria cerâmica, 

foram consideradas as condições de vida da comunidade da área do estudo e dos 

trabalhadores das indústrias, as atividades desenvolvidas pelas indústrias, as condições do 

ambiente, bem como o estado deste ante as interferências antrópicas. Referida escolha recaiu 

sobre os aspectos sociais, econômicos, de saúde e ambientais. 

Os índices de qualidade de vida, o ambiental e o de sustentabilidade da indústria 

cerâmica representam um conjunto de informações apresentadas de modo simplificado, que 
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demonstra o nível de qualidade de vida da comunidade da área em estudo e dos trabalhadores 

da indústria cerâmica, bem como o estado do meio ambiente natural e as condições de 

sustentabilidade das empresas ceramistas, conjunto este que ajudará na tomada de decisões 

políticas, administrativas e de gerenciamento dos recursos naturais e das atividades 

envolvidas na produção de cerâmica. 

Cumpre salientar que mensurar eventos, coisas subjetivas e intangíveis, como impacto 

ambiental, qualidade de vida, qualidade ambiental e sustentabilidade não é tarefa simples, 

pois exige dedicação e sensibilidade por parte dos atores sociais. 

De acordo com Layrargues (2009), “as questões sociais e ambientais são indissociáveis, 

apesar de serem tratadas separadamente [...].” É nessa perspectiva que se pretende dar a este 

trabalho um enfoque sistêmico, baseado na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), que evidencia a 

inter-relação e interdependência dos componentes que formam um sistema, pelo que impende 

tecer comentário sobre a TGS. 

3.5 Teoria Geral dos Sistemas 

O paradigma cartesiano-newtoniano que parte do pressuposto que para conhecer o todo é 

preciso fragmentá-lo é substituído por uma visão de mundo integradora e holística. O conceito 

de “sistema” percorreu um longo caminho na história, do Oriente ao Ocidente, e muitos 

pensadores compartilharam da ideia no campo da Física, História, Medicina mística e Dialética, 

como Nicolau de Cusa, Marx, Hegel, Paracelso. Segundo Capra (2006), o russo Alexander 

Bogdanov idealizou, entre 1912 e 1917, uma teoria geral dos sistemas, denominada de 

tectologia, que significa “ciência das estruturas” de todas as estruturas vivas e não vivas. Foi a 

primeira experiência na história da ciência para estabelecer, de forma sistêmica, os princípios da 

organização dos seres vivos e não vivos (BERTALANFFY, 1977). Foi em 1937, porém, que 

Ludwig von Bertalanffy apresentou, pela primeira vez, a ideia da General Systems Theory – 

TGS (Teoria Geral dos Sistemas). Embora os primeiros enunciados datem de 1925-1926, foi 

somente após a 2ª Guerra Mundial, em 1947, que Bertalanffy fez suas primeiras publicações. A 

TGS buscava preencher uma lacuna na pesquisa e na teoria da Biologia e da Termodinâmica. 

Outras linhas de desenvolvimento surgiram depois, a Cybernetics, de Norbert Winer (1948), a 

Teoria dos Jogos, de John von Neumann e Morgenstern (1947), a Teoria da Informação de 

Weaver e Shannon (1949), a Geografia, que buscou revitalizar os seus campos e dar um melhor 

foco às suas pesquisas (BERTALANFFY, 1977; CHRISTOFOLETTI, 1979).    
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A Teoria Geral dos Sistemas reorientou a ciência, mostrando a necessidade de um 

enfoque sistêmico para analisar a realidade humana, em razão de duas importantes mudanças 

que ocorreram na sociedade moderna: o desenvolvimento tecnológico, que possibilita o 

comando da natureza nunca antes alcançado; e a natureza global da civilização. A TGS é um 

instrumento apropriado para trabalhar com as diferentes complexidades e os pensamentos 

comuns às diversas áreas do conhecimento (BERTALANFFY, 1977). 

Na ensinança de Bertalanffy (1977), sistema é um conjunto de elementos em interação. 

O pensamento sistêmico postula a noção segundo a qual, embora seja possível distinguir 

partes individuais em qualquer sistema, não é permissível fazer essa separação para analisar e 

compreender um determinado problema levantado numa hipótese científica, haja vista que os 

fenômenos estão interligados e seu entendimento transcorre pelas diferentes áreas do 

conhecimento, a fim de que se tenha uma visão mais ampla, contextualizada. 

Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a 

partir da organização do todo [...] O pensamento sistêmico é “contextual”, o que é 

oposto ao pensamento analítico. A análise significa isolar alguma coisa a fim de 

entendê-la; o pensamento sistêmico significa colocá-la no contexto de um todo mais 

amplo (CAPRA, 2006, p.41). 

Para Christofoletti (1979), os sistemas devem conter elementos (partes componentes), 

relações (dependência entre elementos), atributos (qualidades conferidas aos elementos ou 

aos sistemas), entrada (input), saída (output), matéria (material mobilizado por meio do 

sistema) e energia (força que faz o sistema funcionar). “A estrutura do sistema é composta 

pelos elementos e suas relações, sendo expresso através do arranjo de seus componentes 

[...]” (CHRISTOFOLETTI, 1979, p.13). As características relacionadas a cada sistema 

dependem da organização, composição e fluxo de matéria e energia, sendo que as 

influências exercidas pelo ambiente controlam a quantidade e a qualidade de matéria e 

energia a ser mobilizada pelo sistema (CHRISTOFOLETTI, 1979). O reconhecimento de 

um sistema, segundo Christofoletti (1979), requer por parte do pesquisador procedimento 

mental baseado no exercício da abstração. 

A utilização da metodologia sistêmica é fundamental para revelar a realidade de uma 

sociedade, por quanto, as questões ambientais e sociais são complexas e requerem uma visão 

holística. Por isso, o conhecimento contextualizado é importante para uma adequada análise. 

No caso do estudo dos impactos ambientais e sociais causados pela indústria de cerâmica 
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vermelha, é essencial o entendimento do todo; as causas e as consequências que incidem 

sobre a natureza, a sociedade, economia, política, cultura, história e organização espacial.  

Com a visão segundo a qual tudo no planeta está interligado, foi elaborada a 

representação sistêmica apresentada na figura 1. 

Figura 1 - Representação esquemática de um sistema2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado com base em CHRISTOFOLETTI (1979). 

Dentro de um sistema que é maior estão outros sistemas (ou subsistemas) que se 

relacionam entre si, formando o todo. Desta forma, buscou-se fazer estudo contextualizado, 

considerando as relações entre os elementos de cada sistema e dos sistemas entre si. A figura 

1 representa os sistemas (indústria cerâmica, meio ambiente e sociedade dentro de um sistema 

maior) e suas relações. A indústria cerâmica retira matéria-prima do meio ambiente, 

produzindo impactos sobre ele, e fornece à sociedade seus produtos e impactos (benéficos e 

adversos), dentre os quais os que afetam a saúde e originam ocupação e dinheiro. A 

sociedade, por meio do consumo, das práticas diárias, do conhecimento, do emprego e da 

tecnologia, causa impactos benéficos e adversos ao meio ambiente e à indústria. Sobre o meio 

ambiente, pode-se mencionar a geração de resíduos, poluições, recuperação de áreas 

                                                 
2
Representação esquemática de um sistema. Adaptado com base em: CHRISTOFOLETTI, Antonio. Análise de 

sistemas em Geografia. São Paulo: Hucitec, 1979. 
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degradadas e sobre a indústria, o consumo dos produtos, a oferta de mão de obra, de 

tecnologias e conhecimento. 

3.6 Considerações sobre a história da cerâmica 

O processo de produção de cerâmica é milenar – existe há mais de dez mil anos - desde 

quando os povos primitivos perceberam que o barro, quando deixado ao sol, endurecia. Assim 

nasceu a cerâmica e, com ela, todas as suas utilidades. O homem, ao deixar as cavernas e se 

dedicar à agricultura, necessitou não apenas de um abrigo, mas também de armazenar alimentos 

e sementes, fazendo com que fossem produzidas vasilhas à base de argila (ANFACER, [?]). 

A palavra cerâmica tem origem no vocábulo grego “Kéramos”, que significa “terra 

queimada” ou “argila queimada”, e está relacionada à matéria-prima argila, a qual possui 

várias denominações, dentre elas, “barro”, “mistura final de minerais argilosos, silicatos 

hidratados, que podem conter cátions de Al, Fe, Mg, K e outros” (ANFACER, [?]). O 

vocábulo cerâmica possui diferentes significados, compreendendo desde a arte de fabricar 

objetos de barro cozido, o artefato, até o nome do próprio local onde se fabricam materiais 

cerâmicos. A cerâmica, assim, compreende “todos os materiais inorgânicos, não metálicos, 

obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas” (ABC, 2002b). 

Para Limaverde, Sousa e Brito (1983), cerâmica vermelha reporta-se a produtos que, 

após a queima, apresentam tom avermelhado. Incluem-se nesse segmento itens como tijolos, 

telhas, manilhas, elementos vazados, lajotas, lajões. As principais matérias-primas usadas no 

processo de fabricação desse tipo de cerâmica são as argilas.  

No Japão, os utensílios de argila mais antigos datam de cerca de 8.000 anos a.C, de 

acordo com materiais encontrados por arqueólogos na área habitada pela cultura Jamon. 

Antes do final do período Neolítico ou da Pedra Polida (de 26.000 a.C. até por volta de 

5.000 a.C.), a arte na fabricação de utensílios cerâmicos saiu do Japão e se disseminou pela 

Europa e Ásia (ANFACER, [?]). 

Estabelecido o contato dos Romanos com o Médio Oriente, em torno de 280 a.C, 

iniciou-se a utilização da argila cozida na construção dos telhados e surgiram as 

representações dos deuses em argila, com formas modestas. Por volta do século I a.C, os 

Romanos já apresentavam boa qualidade tecnológica de cozimento da argila. A partir daí, o 

aperfeiçoamento das técnicas, mediante uso de moldes, pátina, tornos para trabalhar as peças; 



 

 

35 

estilo, decoração e qualidade, foram incorporando aos vasos, louças e bandejas, tais aspectos 

valorizaram a produção, que até então era tida como de pouco interesse (SANTOS, 2003). 

Atualmente, a cerâmica não é usada apenas na construção civil, mas, também, é 

empregada na fabricação de próteses de ossos e dentária e, ainda, de facas com lâminas de 

porcelana; em obturações e, ainda, nos trilhos do trem-bala, no Japão (ANFACER, [?]). 

No Brasil, o mais antigo registro de cerâmica está na Ilha de Marajó, na cultura indígena 

que prosperou na ilha durante o período pré-colonial de 400 a 1400 d.C (ANFACER, [?]). A 

cerâmica denominada de marajoara possuía estilo próprio e era bem elaborada. Estudos 

arqueológicos indicam a ocorrência de uma cerâmica mais simples, também na região 

amazônica, por volta de 5.000 anos atrás. Os índios da Ilha de Marajó fabricavam, dentre 

outros, cobras, lagartos, bancos, estatuetas, colheres, adornos auriculares e labiais, vasos em 

miniatura bem elaborados (ANFACER, [?]). Para os arqueólogos, os artefatos cerâmicos 

produzidos são importantes pistas que servem para conhecer o estilo de vida, costumes, 

religião e a cultura indígena. 

Não foram os portugueses, nem os escravos, portanto, que trouxeram o conhecimento 

da cerâmica para o Brasil, uma vez que índios já trabalhavam com barro antes da colonização. 

O que os portugueses fizeram foi estruturar o processo rudimentar usado pelos índios, 

instalando as primeiras olarias, concentrando mão de obra, introduzindo técnicas, como o uso 

do torno e das “rodadeiras”, e passando a produzir tijolos, telhas, louças de barro, 

aperfeiçoando o trabalho já desenvolvido pelos índios (ANFACER, [?]). 

A instalação de grandes fábricas de cerâmica se deu na Europa no século XV, quando a 

cerâmica se expandiu por aquele Continente, mas somente no século XVIII a porcelana, 

desenvolvida na China, passa a ser mais valorizada na Europa, destacando-se os produtos da 

França, Alemanha e Itália (NASCIMENTO, 2007). 

Em 1769, na Inglaterra, se deu a transformação da produção cerâmica artesanal para a 

industrial, pela difusão do uso de máquinas a vapor, empregadas na trituração da matéria-

prima e movimentação dos tornos, o que proporcionou melhoria na qualidade da cerâmica 

artística e aumentou a produção de porcelanas (NASCIMENTO, 2007). 

Como informa Nascimento (2007), há registros do uso de cerâmica vermelha, do tipo 

telhas, em São Paulo no ano de 1575, feitas manualmente por escravos. 
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No Brasil, a história da cerâmica atravessa períodos distintos de desenvolvimento: “o 

artesanal, o de expansão da industrialização e o de modernização e incorporação ao processo 

industrial dos conceitos de qualidade e produtividade” (PLANO, 2007). O artesanal 

compreende as cerâmicas indígenas, as manufaturas do período colonial e vai até o começo do 

século XX. Nessa fase, o trabalho era manual, com uso de poucos equipamentos rudimentares 

movidos por força de animal ou hidráulica, com o emprego, geralmente, de técnicas 

européias. A produção de telhas, tijolos, materiais funerários, dentre outros, era direcionada, 

basicamente, para suprir as necessidades das propriedades rurais, comunidades indígenas e 

lugarejos (PLANO, 2007). 

O período de industrialização no Brasil (início do século XX) contribuiu para a 

expansão e incorporação de equipamentos industriais ao setor cerâmico. O desenvolvimento 

desse setor estava relacionado ao crescimento populacional urbano, decorrente das mudanças 

socioeconômicas por que passava o País; a substituição de madeira por tijolos e telhas na 

construção civil, em razão dos problemas sanitários e a escassez de madeira. O aumento na 

demanda por artefatos cerâmicos fez com que as olarias se reorganizassem, adotassem outras 

técnicas e importassem equipamentos (PLANO, 2007). 

 O período de maior industrialização do setor cerâmico teve início por volta de 1915, em 

São Paulo, destacando-se a produção de porcelanas e louças (NASCIMENTO, 2007). 

Diversas fábricas de telhas, tijolos e tubos foram implantadas com o uso de equipamentos 

oriundos da Europa. Até a 2ª Guerra Mundial o setor esteve voltado para a fabricação de 

produtos de cerâmica vermelha para a construção civil. Após a 2ª Guerra, aumentou 

consideravelmente a quantidade de empreendimentos desse ramo no País, com a instalação de 

fábricas de variados portes e de produção diversificada, que passaram a produzir, além dos 

artefatos há pouco mencionados, materiais de revestimento, tais como azulejos e pisos, 

cerâmica sanitária, isoladores elétricos de cerâmica e materiais abrasivos (NASCIMENTO, 

2007; PLANO, 2007). 

O terceiro período inicia-se na década de 1990. Surge da necessidade de se investir em 

programas de qualidade e produtividade para atender às exigências do consumidor e à 

legislação vigente, bem como expandir a inclusão dos produtos cerâmicos no mercado 

internacional. Acrescente-se que o Brasil já exporta tijolos para a Inglaterra desde 1920 

(PLANO, 2007). 
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Como consequência do crescimento desordenado do setor cerâmico após a 2ª Guerra 

Mundial, pode-se constatar dois tipos de estabelecimentos produtores de cerâmica: as 

“olarias” e as “cerâmicas”, que diferem quanto ao processo produtivo, qualidade das peças, 

grau de mecanização, organização administrativa, dentre outros (PLANO, 2007). Conforme 

Limaverde, Sousa e Brito (1983), as olarias reúnem os empreendimentos em que a produção é 

basicamente artesanal, as instalações improvisadas e os produtos bastante rústicos. Já as 

cerâmicas empregam algum tipo de tecnologia no processo produtivo, proporcionando 

elevação da produção, melhor qualidade dos produtos em relação às olarias e organização 

técnica e administrativa. 

3.7 A indústria cerâmica no Brasil 

A maior concentração de indústrias de todos os segmentos cerâmicos se localiza, no 

Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, estando o maior parque industrial no estado de São Paulo. 

Essa concentração nas duas regiões está associada a fatores como a densidade demográfica, 

melhor distribuição de renda e, também, ao acesso à energia, matérias-primas, centros de 

pesquisas, instituições de ensino superior e escolas técnicas. Outras regiões, no entanto, 

apresentam um bom desenvolvimento do setor, como é o caso do Nordeste, motivado pelo 

crescimento do turismo e das instalações de tipos diferentes de indústrias, que fazem crescer a 

demanda por artefatos cerâmicos, em especial os da construção civil. As indústrias cerâmicas 

geralmente estão localizadas, portanto, em regiões que permitem associar fatores como 

matéria-prima, energia e mercado consumidor (ABC, 2002a; BRASIL, 2010). 

No universo da atividade industrial, o setor de cerâmica vermelha (ou estrutural) se 

destaca por ser um dos que mais absorvem mão de obra. Ensejou, no ano de 2009, 293mil 

empregos diretos, de acordo com o Anuário Estatístico 2010 do Setor de Transformação de 

Não-Metálicos do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2010). No setor acima citado, 

prevalecem as microempresas e as empresas de pequeno e médio porte. De um lado, estão as 

primeiras, que utilizam técnicas mais artesanais e, do outro, as empresas de pequeno e médio 

porte, que basicamente empregam processos produtivos tradicionais. Embora venha buscando 

se modernizar, o conjunto geral de empresas brasileiras do setor em alusão ainda é 

considerado tecnologicamente atrasado, em comparação com os modelos produtivos de outros 

países, como Itália e Espanha (maior produtor da Europa), que são líderes em tecnologias de 

cerâmica, conquanto o consumo e a produção de cerâmica vermelha do Brasil levem o País ao 

patamar de um dos maiores do mundo, perdendo apenas para China e Índia (BRASIL, 2010). 
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A indústria cerâmica brasileira apresentou crescimento acelerado nos últimos anos e 

procurou empregar tecnologias modernas, o que contribui para a sua rápida evolução e 

elevação do grau de qualidade dos produtos, além de aumento das exportações. Apesar 

desse desenvolvimento, o setor precisa avançar mais, sobretudo do ponto de vista 

tecnológico, uma vez que não acompanha a evolução do setor da construção civil, que anda 

a passos largos (BRASIL, 2010). 

As medidas do Governo Federal, resultando em novas linhas de financiamento 

imobiliário e no programa de subsídio governamental para construção de casas populares, 

acompanhados dos investimentos em infraestrutura por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que tem como um dos seus objetivos o investimento em habitação, 

contribui para o crescimento desse campo e da construção civil, que demanda por mais 

artefatos cerâmicos. Além disto, as obras de preparação da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016, cuja sede será o Brasil, já impulsiona esses setores.  

De acordo com o referido Anuário Estatístico (2010), estimou-se que havia no Brasil, 

no ano de 2009, cerca de 7.400 empresas cerâmicas, que tiveram um faturamento de R$ 7 

bilhões (BRASIL, 2010). Segundo o mesmo Anuário, estes dados estatísticos foram 

produzidos com base no crescimento do Produto Interno Bruto-PIB (faturamento) e na média 

deste com o índice da construção civil (produção), em razão de o setor cerâmico brasileiro 

apresentar deficiências consideráveis em relação a dados estatísticos e indicadores de 

desempenho mais sólidos, que impedem, entre outros pontos, de se ter um cenário mais amplo 

desse segmento e de se acompanhar seu desenvolvimento. Essa deficiência se associa, dentre 

outros motivos, ao elevado número de empresas e sua distribuição pelos Estados da 

Federação, à informalidade com que certas unidades se encontram e à falta de levantamentos 

sistemáticos que dificultam o fornecimento de dados (BRASIL, 2010). 

O setor cerâmico é bastante diversificado em relação aos tipos de produtos fabricados, 

podendo ser classificado, segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, nos segmentos: 

cerâmica vermelha (ou estrutural); cerâmica branca (louça sanitária, louça de mesa, isoladores 

elétricos, cerâmica artística, cerâmica técnica para diversos fins); materiais de revestimento; 

materiais refratários; isolantes térmicos; fritas e corantes; abrasivos; vidro, cimento e cal; 

cerâmica de alta tecnologia/cerâmica avançada. Além dessa variedade, há uma diversidade de 

processos na indústria ceramista brasileira, sendo perceptível a similaridade entre algumas 
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etapas dessa atividade, como a extração e preparação da matéria-prima, a mistura, moldagem, 

secagem, queima e estocagem dos produtos cerâmicos.3 (ABC, 2002b; DIAS et al., 1999). 

Os produtos mais fabricados pela indústria cerâmica brasileira são tijolos, blocos de 

vedação e estrutural, telhas naturais e coloridas, elementos de enchimentos, tubos e pisos, 

sendo os tijolos/blocos e as telhas os que mais se destacam. O Anuário 2010 mostra, ainda, 

que a produção estimada de cerâmica vermelha para o ano de 2009 foi de 76 bilhões de peças, 

representado por 75% de blocos/tijolos e 25% de telhas; a produção média do segmento 

oleiro-cerâmico foi de 15,8 mil peças/operário/mês, alternando de acordo com a região; 

levando em consideração o consumo igual à produção em 2009 (76 bilhões de peças); o 

consumo médio per capita de produtos cerâmicos foi de 384 peças/hab., territorialmente 

distribuído da seguinte forma: região Nordeste 312 peças/hab.; Norte 247 pç/hab.; Sul 

657pç/hab.; Sudeste 395pç/hab e Centro-Oeste 381pç/hab (BRASIL, 2010). 

3.8 A indústria cerâmica no Ceará 

No Nordeste, a produção de cerâmica se concentra, principalmente, nos Estados do Ceará, 

Bahia e Pernambuco, seguidos de Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Embora o Nordeste 

seja responsável por 21% da produção nacional, ainda não é suficiente para se sustentar, 

necessitando importar cerâmica vermelha de outras unidades da Federação (BNB, 2010). 

Segundo matérias publicadas nas revistas da Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará (FIEC), no ano de 2010, o setor ceramista constava com 420 empresas instaladas em 

85 municípios cearenses, responsáveis por movimentar cerca de R$185,5 milhões no ano de 

2009, representando crescimento de 13% em relação a 2008 (FIEC, 2010b). Esse setor foi, 

no dito ano, responsável por oferecer dez mil empregos diretos e 40 mil indiretos, com 

expectativas de aumento decorrente dos investimentos no plano federal no setor da 

construção civil. Quanto à localização, 95% das unidades estão situadas nos municípios do 

interior do Estado (FIEC, 2009).  

Conforme diagnóstico realizado no ano de 2002, pelo Instituto Euvaldo Lodi, do Ceará 

(IEL-CE/2002), em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE-CE) e o Sindicato das Indústrias de Cerâmicas e Premoldados do Ceará 

(SINDICERÂMICA), a maioria das unidades ceramistas era caracterizada como pequenas 

                                                 
3
O segmento que mais se diferencia no processo de fabricação é o vidro (ABC, 2002b; DIAS et al., 1999). 
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empresas, representando quase 50% do total, seguidas das microempresas. Em 2002 esse setor 

tinha capacidade produtiva mensal de 110.118,8 milheiros, sendo as telhas os produtos mais 

fabricados, alcançando produção de 51.546,9 milheiros por mês (FIEC, 2005a; FIEC, 2005b). 

A produção de telhas hidrofugadas com silicone representa uma inovação do setor no 

Ceará, atribuindo-se ao material aplicado repelência a água e óleo, aparência de produto novo 

por mais tempo e impermeabilização à telha, evitando a penetração de água e reduzindo o 

peso no período de chuva, contribuindo, assim, para evitar envergaduras na madeira e fendas 

nas paredes (FIEC, 2010b). 

Segundo o diagnóstico do IEL-CE/2002 as maiores concentrações de mão de obra do 

setor cerâmico no Ceará estavam nos Municípios de Russas (maior polo ceramista do Estado), 

Caucaia, Maracanaú, Sobral, Aquiraz, Limoeiro do Norte, Crato, Alto Santo, Cascavel e 

Beberibe, enquanto os municípios que apresentaram maior absorção de mão de obra foram 

Russas, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Aquiraz, Limoeiro do Norte e Crato – que 

representaram, juntos, 57,3% do total de mão de obra ocupado. Em relação à mão de obra, na 

maioria das empresas, 30,8%, em média, era analfabeta; 69,2% tinham o fundamental I 

completo; 41,5% o fundamental II completo; 28,7% o ensino médio completo e 2% nível 

superior completo. Das empresas que possuíam trabalhadores analfabetos, apenas 17,8% 

executavam algum programa de alfabetização de adultos (FIEC, 2005a; FIEC, 2005b). 

De acordo com os dados do diagnóstico do IEL-CE/2002, das 295 empresas que 

responderam sobre a renda do trabalhador, a maioria dos trabalhadores (73,2%) possuía 

renda média que variava de 1,1 a 2 salários mínimos; 18,6% recebiam até 1 salário mínimo; 

7,5% tinham renda que variava de 2,1 a 3 salários mínimos e, 0,6% recebia acima de 3 

salários mínimos. 

O setor cerâmico do ceará empregava, em 2002, principalmente, o uso de forno a lenha 

e a maioria das organizações (69,2%) não tinha sistema antipoluente, sendo que apenas 25% 

possuía filtro de chaminé (FIEC, 2005b). 

Segundo Antonio Renato Lima coordenador do núcleo de meio ambiente da FIEC as 

pessoas vêem a atividade cerâmica como altamente degradadora do meio ambiente 

(CEARÁ, 2008). Para Renato isso é real se a atividade for praticada de maneira desregrada, 

sem nenhum controle do processo produtivo e sem o emprego de novas técnicas e 

tecnologias. Por ser uma atividade que depende diretamente dos recursos naturais, necessita 
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ser bem administrada no presente, para não comprometê-la no futuro. Na perspectiva de 

continuar desenvolvendo a atividade por muitos anos, Luiz Henrique Campos afirma que o 

setor cerâmico está engajado no desafio para garantir a sua sustentabilidade: a questão 

ambiental (FIEC, 2010b). Dessa forma, os empresários do ramo no Ceará, vêm lentamente 

direcionando a visão para o meio ambiente, não somente em decorrência da pressão por 

parte dos órgãos de fiscalização ambiental, nem só pela preocupação com os problemas 

ambientais pelos quais a humanidade passa, mas, principalmente, por perceber que investir 

na redução dos impactos ambientais não oferece prejuízos para o empreendimento, pelo 

contrário, os investimentos são convertidos em benefícios. Investir em meio ambiente reúne 

ganhos para o investidor e para a sociedade (FIEC, 2011). 

Assim, o setor ceramista busca modernizar suas atividades por intermédio de 

investimentos em cursos, programas, projetos, novos equipamentos, tecnologias e fontes 

energéticas mais limpas, medidas que justificam as importantes mudanças experimentadas 

pelo setor cerâmico no Ceará na década de 2000, segundo informativo nº 2 do Sindicato das 

Indústrias de Cerâmica do Estado do Ceará - CERAMISTA Ceará (CEARÁ, 2008).  

Os empresários do ramo, juntamente com o SINDICERÂMICA-CE, SEBRAE-CE, 

FIEC, IEL-CE e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (SENAI-CE) 

buscam contribuir com esse processo. A criação do 1º arranjo produtivo local (APL) na região 

do Baixo Jaguaribe, precisamente no Município de Russas, e outras iniciativas, como o 

Programa Cerâmica Vermelha do Cariri, o Programa de Melhoria da Qualidade e 

Produtividade, a preparação para os programas de Produção mais Limpa (P+L), Programa 

Setorial da Qualidade (PSQ), visam a melhorar a gestão empresarial, a produtividade e a 

qualidade dos produtos, bem como aumentar a competitividade e os lucros e reduzir o 

desperdício, os gastos com mão de obra e o impacto ambiental, além de expandir a sua 

inserção no mercado e cumprir a legislação ambiental (CEARÁ, 2008).  

A fora os programas e projetos mencionados, há no Ceará a participação, ainda que por 

ora pequena, de empresas cerâmicas na comercialização de Certificados de Emissões Reduzidas 

(CER) dos Gases de Efeito Estufa (GEE) – venda de crédito de carbono (FIEC, 2011).  

De acordo com Fernando Ibiapina, presidente do SINDCERÂMICA-CE, entre os 

desafios que o setor de cerâmica enfrenta no Estado, estão a alta carga tributária, os elevados 

juros e a necessidade de conscientizar todos os ceramistas sobre o respeito ao meio ambiente. 
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Segundo ele, porém, uma parte considerável das empresas avança na busca de maior 

sustentabilidade (FIEC, 2009). 

O setor cerâmico do Ceará dispõe do laboratório de cerâmica vermelha do SENAI-CE, 

credenciado pela Associação Nacional da Indústria Cerâmica-ANICER, tratando-se o 

equipamento de um dos mais modernos do País, inclusive concorre nacionalmente com o do 

Rio Grande do Sul, que possui o mesmo status, e realiza ensaios físicos dos produtos, 

diagnósticos, fornece relatórios com orientações técnicas e presta consultoria em diversas 

áreas do segmento (CEARÁ, 2008). Representa, pois, conquista e progresso para o setor 

cerâmico, que, no Brasil, historicamente, foi desprovido de melhorias tecnológicas. 

3.9 A indústria de cerâmica vermelha no Município de Crato-CE 

No Nordeste, historicamente, a indústria de cerâmica é caracterizada por apresentar uma 

organização de gestão familiar, edificada em terras particulares (com solos ricos em materiais 

argilosos), geralmente oriundas de heranças, cujos proprietários se transformaram em 

empresários do ramo. O surgimento dessas unidades em área rural também está relacionado ao 

acesso à matéria-prima (argila), uma vez que as jazidas se encontram próximas às cerâmicas, o 

que reduz gastos com transporte (LIMAVERDE, SOUSA; BRITO, 1983). No Crato, não 

destoando da realidade de outros municípios nordestinos, a maioria dos estabelecimentos se 

encontra na zona rural ou nas imediações da zona urbana, no sentido norte da cidade, às 

margens da Rodovia Estadual CE-055, entre a Cidade e o Distrito de Ponta da Serra. 

O Diagnóstico do Instituto Euvaldo Lodi - IEL-CE, anteriormente mencionado, apontou 

que, no ano de 2002, havia no Município de Crato dez indústrias de cerâmica vermelha 

(FIEC, 2005), o que foi confirmado em julho de 2009, em documento (ANEXO A) fornecido 

pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE). São microempresas 

e empresas de pequeno e médio porte.  

A indústria de cerâmica do Município de Crato, além de ser apoiada pelo 

SINDCERÂMICA-CE, conta com instituições existentes na Região do Cariri, que podem 

oferecer suporte no sentido de melhorar a qualidade das atividades e produtos desenvolvidos 

pelas empresas, como é o caso das instituições que realizam pesquisas, cursos e treinamentos, 

a saber: estabelecimentos de ensino superior (Universidade Regional do Cariri-URCA, 

Universidade Federal do Ceará-UFC/Cariri, faculdades particulares, Centro Vocacional 

Tecnológico-CVT e os serviços sociais autônomos – SEBRAE, SENAI, SENAC e SESI. A 
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indústria ceramista cratense conta, ainda, com um importante fomentador da economia, 

pesquisa e do desenvolvimento sustentável: o Geopark Araripe.  

3.9.1 Geopark Araripe e a indústria de cerâmica vermelha 

Consoante ensinam Cabral e Mota (2010, 184.), Geopark é 

Um selo outorgado pela UNESCO para áreas com significativo patrimônio 

geológico de especial interesse científico, que contenham atributos de valor natural 

raro, deve integrar sítios naturais e pontos turísticos de interesse cultural, 

constituindo-se em espaço fundamental para proteção dos recursos naturais, o 

geoturismo, educação e a popularização da ciência. 

O Geopark Araripe é um território composto por áreas chamadas geossítios, locais que 

representam distintos períodos geológicos, os quais apresentam importância, riqueza em 

biodiversidade e contam a história da Terra e da Humanidade. Ele foi aprovado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-UNESCO, no ano 

2006. O Geopark Araripe é o único nas Américas e possui 3520,52km²; está localizado ao sul 

do Estado do Ceará, na porção cearense da bacia sedimentar do Araripe e abrange os 

Municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do 

Cariri, no Estado do Ceará (CABRAL; MOTA, 2010; COSTA; FREITAS; HESSEL, 2010).  

O Geopark Araripe possui 59 geossítios (sítios geológicos) que, no período 2006-

2010, foram eleitos 10 para intervenção em suas estruturas físicas, a saber: Batateira, no 

Crato; Colina do Horto, em Juazeiro do Norte; Riacho do Meio em Barbalha; Pedra Cariri e 

Ponte de Pedra, em Nova Olinda; Parque dos Pterossauros, Pontal da Santa Cruz e Ipubi, em 

Santana do Cariri; Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do Cariri, em Missão 

Velha (CEARÁ, 2010). 

O Geopark Araripe busca resguardar os locais transformados em sítios de visitação e 

pesquisa, no intuito de preservar o patrimônio científico, ambiental, cultural, histórico e 

socioeconômico, funcionando como um relevante fomentador do potencial de 

desenvolvimento sustentável da região do Cariri sob os aspectos da educação, cultura, 

turismo, preservação do meio ambiente e desenvolvimento social e econômico. Ele representa 

um marco nas políticas de planejamento do Estado do Ceará, sobretudo, a ambiental 

(COSTA; FREITAS; HESSEL, 2010).  
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Já existe no Crato empresa produtora de cerâmica que mantém parceria com o Geopark 

Araripe, visando a apoiar ações de geoconservação, geoturismo, educação ambiental e outras. 

3.9.2 Produtos de cerâmica cratense 

Os principais produtos fabricados pela indústria de cerâmica vermelha do Crato são 

tijolos de tamanhos variados e telhas de tipos diversos. Produz, também, em menor 

quantidade, lajota e revestimento para paredes, itens que, segundo a Associação Brasileira de 

Cerâmica, não estão enquadrados no segmento de cerâmica vermelha, mas no de 

revestimento. A lajota é, em geral, inserida no segmento de cerâmica vermelha, quando 

deveria ser considerada material de revestimento (ABC, 2002b). Além dos produtos de 

queima vermelha, se fabricam, em pequena escala, cerâmicas branca e mesclada, sendo a 

matéria-prima usada para fabricação dos artefatos de queima branca oriunda de outros 

Estados do Nordeste. Ao contrário da argila utilizada para fabricação de peças de coloração 

avermelhada, possuindo aquela matéria-prima um teor de óxido e hidróxido de ferro acima de 

certos limites, a argila “branca” possui baixo teor de óxido e hidróxido de ferro, o que confere 

tom branco às peças após a queima. Em seu estado natural, a argila para cerâmica branca 

apresenta tonalidade escura (MELO et al., 2002). 

3.10  Matéria-prima 

A indústria de cerâmica vermelha ou estrutural tem como principal matéria-prima a 

argila, em seus diversos tipos, que, após ser retirada da mina,4 passa por uma sequência de 

etapas que modificam suas características químicas e físicas, até chegar ao produto final 

utilizado pela construção civil. Na perspectiva de Limaverde, Sousa e Brito (1983), argila é 

um material natural de textura terrosa e granulação fina, formada, basicamente, de 

argilominerais (silicatos de alumínio ou magnésio hidratado, podendo conter ferro, potássio), 

e, ainda, outros tipos de minerais (quartzo, mica, pirita, hematita), além de óxidos, hidróxidos, 

matéria orgânica e outras impurezas. Em razão dos argilominerais, as argilas, quando na 

presença de água, apresentam propriedades como plasticidade, resistência mecânica a úmido e 

compactação. O tom avermelhado, dado à cerâmica após a queima, está relacionado, 

basicamente, como expresso, aos teores de óxidos e hidróxidos de ferro. 

 

                                                 
4
Mina – “jazida em lavra, ainda que suspensa”. Art. 4º do Código de Mineração Brasileiro (BRASIL, 1967). 
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3.10.1  Mineração 

No início da colonização do Brasil as massas de argila retiradas eram pequenas e os 

instrumentos de extração bastante rudimentares e sem muita resistência. A demanda por 

produtos de origem mineral, todavia, na época, era pequena. Foi na década de 1950 que a 

extração de argila e areia passou a ser feita por meio do uso de instrumentos mais sofisticados, 

como a retroescavadeira e pá carregadeira, para atender à crescente demanda ocasionada pela 

revolução industrial por que passava o País (GERMANI, 2002). Esses instrumentos 

proporcionam viabilidade econômica à extração de argila. Pessoa (2004) assume que a pá 

carregadeira, quando utilizada sem critérios e planejamento técnico, pode se tornar uma 

ferramenta de degradação do solo e comprometer o seu tempo de vida útil, por não ter sido 

planejada para fazer escavações. 

A atividade de mineração produz impactos sobre o meio ambiente, a economia, a 

cultura e a sociedade. Essa atividade é vista com reservas pela sociedade, uma vez que faz uso 

descontrolado de um recurso não renovável. A retirada da cobertura vegetal e do solo nas 

áreas de mineração descaracteriza, consideravelmente, a paisagem e modifica a dinâmica dos 

ecossistemas, ocasionando inúmeras consequências, que refletem direta ou indiretamente 

sobre a fauna, flora e a sociedade (SÁNCHEZ, 1995; DIAS et al., 1999). Esse tipo de 

atividade, entretanto, se mostra necessário para a sobrevivência humana em virtude da 

essencialidade dos minerais em várias atividades da vida moderna, desde as mais elementares 

às sofisticadas, em que há emprego de alta tecnologia.  

No Quadro 1 estão relacionados alguns impactos causados pela mineração, listados 

conforme Sánchez (2008 e 1995).    

Quadro 1 - Alguns impactos gerados pela mineração 

IMPACTOS SOCIAIS 

Impacto visual 

Impacto sobre a saúde humana 

Remoção de pessoas 

Alterações da dinâmica demográfica 

Alterações nas formas do uso do solo 

Desconforto ambiental 

Qualificação de mão de obra 

IMPACTOS CULTURAIS 

Perda de patrimônio 

Alteração das relações socioculturais 
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IMPACTOS ECONÔMICOS 

Redução da produtividade dos ecossistemas 

Aumento local de preços e bens de serviços 

Alterações de uso do solo 

Substituição de atividades econômicas 

Aumento da demanda por serviços sociais  

Incremento da atividade econômica 

Aumento da oferta de empregos  

Indução ao desenvolvimento da região 

Aumento da demanda por infraestrutura  

Aumento da arrecadação tributária 

IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

Visuais e paisagísticos 

Sobre a fauna e a flora terrestre e aquática 

Sobre o solo 

Sobre o subsolo e a água subterrânea 

Sobre a água de superfície  

Sobre o ar 

Sonoros  

Fonte: Elaborado com base em Sánchez (2008 e 1995). 

A mineração é uma das principais fontes de geração de emprego e renda no País. A 

argila se destaca como a 4ª maior produção da mineração, ficando atrás do ferro e agregados, 

areia e brita. Pela produção estimada de peças cerâmicas em 2009 (76 bilhões), e 

considerando a massa média de 2 kg/peça, estimou-se a utilização de 152Mt de argila no ano 

de 2009 (BRASIL, 2010). Na mineração de argila, a produção em 2008 variou de 4.000 a 

15.000 toneladas de argila/funcionário/ano para lavras cativas e de 20.000 a 40.000 toneladas 

de argila/funcionário/ano para mineração mais estruturada. Comparando a produtividade do 

Brasil com os países da Europa, que possuem níveis tecnológicos mais avançados, percebe-se 

que não há diferenças consideráveis, pois o que muda, segundo o Anuário Estatístico do Setor 

de Transformação de Não-Metálicos, em relação a esses países, são “o conhecimento 

dimensional da jazida, qualificação das reservas e os cuidados no planejamento e controle 

técnico das operações de lavra” (BRASIL, 2009, p.32). 

A pesquisa mineral se faz importante antes de explorar a jazida,5 para conhecer o perfil 

dos minerais presentes nela, aspecto que facilita os trabalhos de lavra6 e processo produtivo, e 

contribui para o melhor aproveitamento da matéria-prima. Outro aspecto importante é o plano 

                                                 
5
 Jazida -“toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no 

interior da terra, e que tenha valor econômico”. Art. 4º do Código de Mineração Brasileiro (BRASIL, 1967). 
6
 lavra -“conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração 

das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas”. Art. 36 do Código de 

Mineração Brasileiro (BRASIL, 1967). 
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de lavra que, além de outras finalidades, contribui para o melhor aproveitamento do recurso e 

para aumentar o tempo de exploração da jazida (BRASIL, 1967; BRASIL, 2009).  

Conforme Dias et al. (1999), as práticas envolvidas no ciclo dos bens minerais foram 

divididas em três: reconhecimento, prospecção e exploração; lavra a céu aberto; e lavra 

subterrânea. A etapa de reconhecimento objetiva identificar e demarcar as áreas possíveis de 

ocorrências de jazidas minerais e/ou revelar formações geológicas aglomeradas a certo 

mineral. A prospecção é a etapa que objetiva encontrar e definir potenciais jazidas e áreas de 

aproveitamento, podendo ser empregados métodos de investigação geológicos, geoquímicos e 

geofísicos. Já a exploração tem como finalidade básica estudar com detalhes as possíveis 

jazidas, fazendo intervenções diretas na área, podendo requerer outros procedimentos, a 

depender do tipo de mineral a ser explorado (DIAS et al., 1999). 

A lavra a céu aberto consiste na “extração de matérias-primas minerais de jazidas 

próximas à superfície, geralmente com a retirada da camada superior (recobrimento estéril) 

para extração do minério [...]”. (DIAS et al., 1999, p.203),  Nessa etapa, diferentes 

procedimentos de lavra podem ser empregados, como a seco, via úmida, em plataforma 

continental e submarina de profundidade. A lavra a céu aberto no Brasil é realizada 

essencialmente em encostas, cavas, tiras ou fatias e placers, sendo a maioria das operações de 

pequeno porte. De modo geral, a operação de lavra a céu aberto brasileira não difere das 

realizadas no exterior. As principais diferenças estão relacionadas ao porte da operação, às 

técnicas e tecnologias empregadas, equipamentos de carregamento e transporte. 

A lavra subterrânea consiste na extração feita a médias e grandes profundidades e em 

seguida levado o material à superfície para ser beneficiado (DIAS et al., 1999). 

Em decorrência de a exploração mineral causar danos ao meio ambiente, mas ter sua 

importância e necessidade, o que se busca, ao longo dos anos, fazer profundas transformações em 

termos tecnológicos, de mercado e organização; despertar a preocupação com as questões do 

meio ambiente e avançar em termos da gestão ambiental, a fim de minimizar os impactos 

negativos e melhorar o aproveitamento da lavra. Novas tecnologias de avaliação de reservas e 

planejamento de lavra foram desenvolvidas com o advento da computação. No Brasil, a atividade 

de extração mineral é regulada por diplomas legais, como leis, decretos, resoluções e portarias, os 

quais regulamentam e orientam sobre esse tipo de exploração, desde o reconhecimento da área a 

ser explorada até sua recuperação depois de cessada a exploração da mina. 
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O Código de Mineração e a Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) inserem a exploração dos minerais de classe II, de emprego imediato na 

construção civil, como uma das atividades passíveis de licenciamento ambiental. Antes da 

exploração de qualquer recurso mineral, é necessário licenciamento junto ao órgão ambiental 

competente (BRASIL, 1986). O Poder Executivo Federal exige, por meio do Decreto nº 

97.632/89, que todos os empreendimentos do setor mineral apresentem, previamente, ao órgão 

ambiental competente, o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e o Relatório de Impactos 

Ambientais (RIMA) (BRASIL, 1989). Além do licenciamento ambiental do Estado, com o 

respectivo EIA/RIMA, a mineração está sujeita, também, a licença federal de exploração 

mineral, expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM. A licença 

ambiental deve ser emitida pelo órgão ambiental competente, que é definido em virtude da 

magnitude do impacto ambiental. Caso esse impacto seja regional o órgão ambiental é o 

IBAMA. Caso contrário, o órgão responsável é o estadual. No estado do Ceará é a SEMACE. 

 A Constituição Federal prevê a recuperação do meio ambiente degradado por atividade de 

mineração. Para o licenciamento desse tipo de atividade, o órgão ambiental competente solicita 

estudos ambientais necessários de acordo com a atividade. Dentre estes o Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRAD) por atividades de mineração, previsto na Lei nº 6.938/81 e regulamentado 

pelo Decreto nº 97.632/89. Porém, o órgão competente pode solicitar outros estudos. 

Segundo o art. 2º do Decreto mencionado, considera-se degradação “os processos 

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de 

suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.” 

O mesmo Decreto prevê, no seu art. 3º, que “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 à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (BRASIL, 1989). 

3.10.2 Considerações sobre a mineração no semiárido cearense 

No semiárido brasileiro, a mineração formal empregou, no ano 2007, 12.811 pessoas, 

sendo 30% na parte de beneficiamento e 70% nas minas (produção de minério bruto) 

(BRASIL, 2009). Na região semiárida do Ceará, a produção mineral nos estados bruto e 

beneficiado e/ou transferida para tratamento ou transformação foi responsável por ocasionar, 

no mesmo ano, R$ 72,5 milhões, o que equivale a 42% de toda a produção mineral do País 

(BRASIL, 2009). Em relação a mão de obra formal, 2.228 trabalhadores ocuparam as áreas de 
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lavra e beneficiamento em 2007. Entre os setores que apareceram como maiores responsáveis 

pela ocupação de mão de obra, estavam os de rochas ornamentais, calcário, argila, areia, rocha 

britada, magnesita e água mineral. A argila estava em terceiro lugar, representando 14% dos 

trabalhadores empregados na extração e beneficiamento de minérios do semiárido cearense, 

atrás dos setores de rochas ornamentais (31,45%) e calcário (24,2%). O Crato apareceu em 

11ª lugar entre os 14 municípios do semiárido cearense que mais empregaram mão de obra em 

2007 (BRASIL, 2009). Segundo dados do Perfil Básico Municipal do Crato/CE, a atividade 

extrativa mineral produziu no Estado do Ceará, no ano 2008, 2.600 empregos formais. Destes, 

54 foram no Município do Crato (CEARÀ, 2010). Comparando os dados de geração de 

emprego do ano 2007 com os de 2008, percebe-se que houve pequeno acréscimo no emprego 

de mão de obra nesse setor no Crato, não esquecendo os que se encontram na informalidade. 

3.11  Fontes energéticas 

A base energética do setor ceramista é a lenha e, segundo Dias et al. (1999) e Brasil 

(2010), tal setor é um dos maiores consumidores desse tipo de insumo entre os diferentes 

ramos da indústria que dele se utilizam. Na maioria das vezes, a lenha é oriunda de áreas de 

vegetação nativa (BRASIL, 2010). Além da lenha, são utilizadas outras fontes, como coque 

de petróleo, óleo combustível BPF (baixo ponto de fluidez), gás natural, carvão, vapor, 

energia elétrica e serragem (DIAS et al., 1999 e BRASIL, 2010).Conforme o balanço 

energético nacional, apresentado pelo Ministério de Minas e Energia, no Anuário Estatístico 

2010, do Setor de Transformação de Não-metálico, os segmentos agrupados em cerâmica 

aumentou o consumo de gás natural, substituindo o óleo combustível e a lenha, 

principalmente o setor cerâmico de revestimento. O documento aponta, no entanto, que a 

lenha nativa usada pelo segmento de cerâmica vermelha ainda representa 50% do consumo 

energético, ao passo que os resíduos de madeira (serragem, cavaco, briquete – resíduos de 

madeiras compactados em forma de bloco cilíndrico) e outros resíduos representam 40%. O 

Anuário Estatístico 2010 sinaliza para o aumento do uso de lenha de reflorestamento como 

forma de garantir a sustentabilidade energética (BRASIL, 2010). Além das fontes 

mencionadas, é feito uso de energia elétrica para funcionamento de outros equipamentos, 

como os que fazem a preparação da massa e moldagem da argila. 

Buscam-se, no Brasil, fontes energéticas alternativas, no intuito de reduzir o desmatamento 

e a emissão de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, como é o caso do bagaço de cana-de-

açúcar, casca e bagaço de coco babaçu, casca de castanha de caju, poda de cajueiro, casca de 
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pequi, pó de serragem de serrarias, podas de árvores, capim-elefante, sabugo de milho, restos da 

indústria de móveis (FIEC, 2011; FIEC, 2009 e CEARÁ, 2008). A emissão média anual de CO2 

no bioma caatinga entre 2002-2008 foi de 25 milhões de toneladas (BRASIL, 2010b). Segundo o 

SEBRAE, (2008) a lenha, insumo muito utilizado pelo segmento cerâmico, representa baixo 

rendimento energético e é responsável por até 30% das perdas produtivas. 

3.11.1 O bioma Caatinga e o uso da lenha 

Historicamente, o bioma caatinga é vítima da exploração humana para diversos fins, 

sobretudo no que concerne à extração de madeira (lenha) para uso energético. Com uma área 

total mapeada de 826.411,23 km², a caatinga está presente nos Estados da Bahia, Ceará, Piauí, 

Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Minas Gerais 

(BRASIL, 2010b). De acordo com o Monitoramento do Desmatamento dos Biomas 

Brasileiros – 2010, no ano 2008, a caatinga apresentava área de cobertura vegetal nativa da 

ordem de 443.182,41 km², o que corresponde a 53,62% da área desse bioma. O desmatamento 

médio anual da caatinga, de 2002 a 2008, foi da ordem de 2.763 km². Os Estados da Bahia e 

Ceará foram os que mais desmataram. O desmatamento feito pelos dois (juntos) corresponde 

à metade do índice registrado em todos os estados (BRASIL, 2010a). 

O Monitoramento do Desmatamento no Bioma Caatinga, realizado entre 2002 e 2008, 

revelou que esse bioma perdeu metade de sua cobertura vegetal original e apontou como 

principal causa da destruição a supressão da mata nativa, que é transformada em lenha e 

carvão vegetal utilizados, principalmente, nos pólos gesseiros e cerâmicos do Nordeste e nos 

setores siderúrgicos de Minas Gerais e do Espírito Santo (BRASIL, 2010b). Aponta, ainda, o 

uso do carvão em indústrias de pequeno e médio porte e em residências. Os Estados do Ceará 

e Bahia foram os que mais desmataram nesse período. Em relação aos 20 municípios que 

mais desmataram nesse tempo, destacam-se, em primeiro e segundo lugares respectivamente, 

os municípios cearenses de Acopiara, com 183 km² de área desmatada, o que corresponde a 

8%; e Tauá, com 173 km², equivalente a 4,3% (BRASIL, 2010b). 

A cobertura vegetal do Município de Crato é constituída por floresta, carrasco e 

caatinga e, segundo Costa, Freitas e Hessel (2010), a análise do balanço energético feita na 

Área de Proteção Ambiental do Araripe (APA), pelo Programa Nacional de Florestas – PNF, 

do Ministério do Meio Ambiente, revelou que, atualmente, os recursos florestais estão sendo 

utilizados principalmente pelos domicílios e outros consumidores do entorno, sobretudo, a 
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indústria cerâmica. O estudo revela, contudo, saldos positivos quanto à disponibilidade desses 

recursos na área geográfica em alusão, aspecto que, conforme o levantamento, assegurará o 

desenvolvimento do parque industrial e o estabelecimento de outros bens e serviços. 

3.11.2 Investimentos em novas fontes energéticas 

Os empresários do ramo de cerâmica, no intuito de aumentar a eficiência energética, 

reduzir os custos, desenvolver uma política de produção mais limpa (P+L) dentro das 

empresas e diminuir a emissão de gases de efeito estufa (GEE), um dos objetivos da Lei 

12.187/2009 da Política Nacional sobre Mudança no Clima (PNMC), aos poucos vem 

mudando a sua base energética, investindo em outras fontes de energia. Nessa perspectiva, há 

uma pequena participação de empresas cerâmicas na comercialização de “Certificados de 

Emissões Reduzidas” (CER) dos Gases de Efeito Estufa (GEE), “Venda de Crédito de 

carbono” ou “Carbono Social”, um negócio que surgiu após o Protocolo de Kyoto, em 1997 

(tratado entre nações que visa, dentre outros objetivos, a reduzir a emissão de GEE para a 

atmosfera). A venda de crédito de carbono se trata de uma forma de compensação, espécie de 

moeda ambiental, trocada por projetos que proporcionem a redução da emissão de dióxido de 

carbono - CO² (FIEC, 2011). Geralmente os países mais industrializados adquirem os créditos 

como uma maneira de compensar o não cumprimento das suas metas de redução dos GEE. A 

empresa que conseguir reduzir a emissão de um determinado gás poluente, abaixo dos níveis 

exigidos, pode comercializar o excedente com outra que não conseguiu atingir a sua meta. 

Conforme a FIEC (2011), atualmente, no Brasil, menos de cem indústrias cerâmicas se 

encontram envolvidas nesse processo. 

No Estado do Ceará, até o ano de 2010, somente duas empresas cerâmicas cearense 

investiram no projeto de “Crédito de Carbono.” A primeira foi a Cerâmica Gomes de Matos 

(CGM) em Crato, que deixou de emitir 114 mil toneladas de CO² para a atmosfera entre 2007 

e 2008, o que lhe rendeu em média R$ 1,3 milhão em crédito de carbono no ano de 2009. Foi 

a primeira transação feita com o Banco Mundial por uma empresa do ramo no Nordeste 

(FIEC, 2010a). Essa transação fez o Ceará entrar no grande mercado do crédito de carbono. A 

segunda foi a Assunção, em Aquiraz, que poupou a atmosfera da emissão de 71.036 toneladas 

de CO² (FIEC, 2010a;b). A primeira, além de investir no “crédito de carbono”, desenvolve 

projeto de “crédito de metano evitado”, ao usar como fonte energética os resíduos sólidos que, 

durante o processo de decomposição, liberam metano (CH4) para a atmosfera, como é o caso 

das podas de árvores da cidade do Crato, que iam para o lixão da cidade (FIEC, 2011). Essa 
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redução na emissão de gases é resultado, dentre outros investimentos, da mudança do tipo de 

insumo energético, das práticas adotadas e do emprego de tecnologias mais desenvolvidas. 

Mencionada empresa cratense, que implantou o projeto de redução da emissão de carbono 

para a atmosfera, aponta ter reduzido em 80% a compra de lenha advinda da caatinga, mediante 

da incorporação de outros insumos, como lenha de manejo florestal, serragem de madeira, bagaço 

de cana-de-açúcar, poda de cajueiro e casca de coco de babaçu, entre outros resíduos, e na 

substituição de grandes fornos por fornos menores, que proporcionaram significativa redução na 

quantidade de biomassa usada. Para se ter noção, um forno convencional leva, em média, de 30h a 

70h para produzir (queimar) 13.000 a 20.000 tijolos, enquanto outro mais modernos, como o 

forno do tipo “sedan”, leva em média 18h (FIEC, 2010b).  

Existe uma discussão em torno desse comércio de venda de crédito de carbono. Há 

especialistas que declaram ser ele a alternativa viável de contribuição para reduzir as emissões 

de gases que favorecem o aquecimento global, enquanto outros garantem que o certificado de 

créditos de carbono concede o direito de poluir. Seja qual for o viés, deve ser levado em 

consideração o fato de que esse tipo de negócio desencadeou a movimentação dos 

empresários em busca de investimentos em tecnologias modernas e produções mais limpas, o 

que, consequentemente, contribuirá no sentido de minimizar os impactos da indústria 

cerâmica sobre os recursos naturais, o ambiente e a sociedade.  

A preocupação com as consequências do efeito estufa sobre a Terra elevam o interesse 

em reduzir a emissão de gases para a atmosfera, principalmente daqueles que contribuem para 

o fenômeno, como é o caso de gás metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, dentre outros. 

A emissão de CO2 para a atmosfera está relacionada ao tipo, qualidade e quantidade do 

combustível usado, e também à eficiência energética, ao tipo de forno e sistema de depuração 

de gases adotados pelas empresas (FIEC, 2010b). 

A mudança de paradigma é fundamental na busca da sustentabilidade do 

desenvolvimento. Assim, os princípios éticos, sociais, ambientais e econômicos devem 

permear as propostas de desenvolvimento da sociedade. 

3.12  Considerações sobre Segurança e Medicina no Trabalho 

A priorização dos meios de produção em detrimento da saúde humana é fato verificado 

no decorrer da história da sociedade moderna. O trabalhador tem o direito de usufruir de uma 



 

 

53 

saudável qualidade de vida, uma vez que esta se afigura como indissociável da noção de 

direitos fundamentais. Nessa perspectiva, a preocupação com as condições do trabalho ganha 

espaço na sociedade contemporânea. 

A prevenção de acidentes não é feita, unicamente, com a aplicação das normas, mas 

estas norteiam o caminho obrigatório a ser seguido. A Constituição Federal e a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), sendo esta o principal diploma legislativo infraconstitucional 

brasileiro referente ao direito do trabalho, garantem ao trabalhador o direito à segurança ao 

desempenhar suas atividades profissionais.  

Entre as obrigações previstas na CLT para o empregador, estão as de pagar ao 

empregado vencimento não inferior ao salário mínimo, assinar a carteira profissional, cumprir 

as normas de Medicina e Segurança do Trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego; adotar as medidas preventivas de Medicina do Trabalho, tais como a realização de 

exames, oferecer edificações com boas condições de segurança e um ambiente dotado de 

conforto térmico, ventilação e iluminação adequada de trabalho; constituir a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), fornecer ao empregado, gratuitamente, os equipamentos 

de proteção individual (EPI) (BRASIL, 1943). 

Dentro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com 

correspondente grau de risco (GR), determinada pela NR4, se encontram as atividades de 

fabricação de produtos cerâmicos para uso estrutural na construção (grau 3) e de extração de 

minerais não metálicos (grau 4), no caso, a argila. Essa norma prevê que os empreendimentos 

enquadrados nessa classificação deverão manter, obrigatoriamente, o Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), que visa a promover a 

saúde e a manter a integridade do trabalhador no local de trabalho (BRASIL, 1978a). Além do 

(SESMT), as atividades enquadradas na (CNAE) devem implantar, dentre outros, o Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e ofertar aos 

trabalhadores, como citado, os equipamentos de proteção individual (EPI). 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto na NR7, 

objetiva promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores da instituição e deverá ter 

caráter preventivo, de rastreamento e diagnóstico precoce dos danos à saúde relacionados ao 
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trabalho. O PCMSO deve incluir avaliação clínica e a realização de exames médicos admissional, 

periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional (BRASIL, 1978b). 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), regulamentada pela Norma 

Reguladora NR5, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho. Dentre as suas atribuições estão a identificação dos riscos do processo de trabalho e 

a elaboração de mapa de risco (BRASIL, 1978c). 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), regulamentado pela Norma 

Reguladora NR9, visa a preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, por meio da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais 

presentes ou que venham a ocorrer no ambiente de trabalho. Para efeito dessa norma, se 

consideram “riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 

ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo 

de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. (BRASIL, 1978e, p.1). 

Dentre os agentes físicos, químicos e biológicos, aos quais os trabalhadores da indústria 

cerâmica estão expostos, podem ser citados o ruído, vibrações e temperaturas extremas; 

poeiras, gases ou vapores; bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. 

Os equipamentos de proteção individual (EPI), regulamentado pela NR6, buscam 

proteger o trabalhador de riscos que venham a ameaçar sua segurança e saúde no trabalho. 

Considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso individual pelo trabalhador, para 

proteger dos riscos do trabalho. É de obrigatoriedade do empregador fornecer gratuitamente 

ao empregado os EPIs (BRASIL, 1978d). Dentre os EPIs relacionados por esta norma se 

encontram capacete, capuz, óculos, protetor auditivo, vestimenta, luva, protetor solar e 

máscara. Cabe ao trabalhador zelar pelos equipamentos e usá-los somente para a finalidade a 

que se destinam, responsabilizar-se pela sua guarda e informar ao empregador qualquer 

alteração que os torne impróprios para uso (BRASIL, 1978d). 

A NR25, que trata de resíduos industriais, se refere às obrigações dos empresários da 

indústria com relação aos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, visando à qualidade ambiental, 

social e do trabalhador da indústria (BRASIL, 2011). 

Assim, com o cumprimento da legislação por parte do empreendedor e do empregado, é 

possível conciliar economia e saúde no trabalho. 



4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo e natureza do estudo 

Essa pesquisa é de natureza bibliográfica, documental, de campo e avaliativa, com 

caráter exploratório-descritivo e abordagem qualitativa e quantitativa. 

 A pesquisa bibliográfica possibilitou fazer uso do conhecimento com amparo nas 

teorias publicadas, permitindo, mediante a revisão da literatura, maior aprofundamento sobre 

o tema em estudo, que foi fundamento de uma boa identificação dos impactos sociais e 

ambientais, contribuindo para uma melhor compreensão e/ou explicação do problema 

investigado (RODRIGUES, 2007). O levantamento bibliográfico foi feito em livros, teses, 

dissertações, artigos e revistas de cunho científico e não-científico, jornais e por meio 

eletrônico, em sítios confiáveis.  

A pesquisa documental consistiu na coleta de informações baseadas em documentos 

escritos, imagens, fotos, mapas, dentre outros. Foram coletadas informações em documentos 

de órgãos públicos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará 

(SEMACE); Secretarias de Meio Ambiente e Controle Urbano e Secretaria de Saúde do 

Município do Crato; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), Sindicato das Indústrias de Cerâmica e Premoldados do Ceará 

(SINDICERÂMICA), bibliotecas, internet (sites confiáveis) e outros, bem como em jornais, 

fotografias, mapas e na legislação pertinente, referentes aos processos de licenciamento, 

instalação, operação e recuperação das áreas degradadas relacionadas à atividade ceramista; 

características socioculturais, políticas, econômicas, geográficas e ambientais do Crato/CE – 

Município onde o objeto de estudo está inserido.  

Na pesquisa de campo, o ambiente natural foi a fonte direta para a coleta de dados 

primários. Foram aplicados questionários semiestruturados e padronizados (APÊNDICES-A) 
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com proprietários ou responsáveis pelos empreendimentos; realizadas entrevistas 

semiestruturadas com trabalhadores das indústrias (APÊNDICES-B) e com moradores do 

entorno (APÊNDICES-C) onde as atividades se desenvolvem, ambos realizados no período 

de 28 de setembro a 08 de dezembro de 2010, e averiguados os modos de funcionamento e as 

práticas adotadas pela indústria ceramista, bem como os impactos sobre o meio ambiente, os 

trabalhadores e as comunidades do entorno. Os aspectos observados na área foram registrados 

em diário de campo e alguns fotografados. 

A pesquisa avaliativa possibilitou constatar o funcionamento e as práticas adotadas pela 

indústria cerâmica e suas contribuições para o desenvolvimento social e econômico, bem 

como para análise crítica da situação ambiental e social da área. 

A pesquisa quantitativa permitiu que as opiniões e informações pudessem ser 

representadas em números e depois classificadas e analisadas. Exigiu o uso de recursos e 

técnicas estatísticas. Na pesquisa qualitativa existe uma relação entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito, não podendo ser transformada em números. Ela permite analisar 

e interpretar os dados. O caráter exploratório possibilitou um maior esclarecimento do 

tema e da situação em que se encontrava o meio ambiente e a comunidade da área em 

estudo, a identificação dos impactos e as medidas mitigadoras adotadas (CRESWELL, 

2007; RODRIGUES, 2007). 

A pesquisa descritiva admitiu observar, registrar, interpretar e apresentar dados; 

mensurar e analisar os impactos sobre a população e o meio ambiente, estabelecendo relações 

entre variáveis e alcançando uma imagem da situação da população e da área de influência 

das indústrias ceramistas (RODRIGUES, 2007). 

A análise e a interpretação dos dados foram feitas de acordo com o método descritivo e 

com a técnica de análise tabular, com a utilização de frequência absoluta e relativa das 

variáveis selecionadas.  

4.2 Panorama do estudo 

4.2.1 Considerações sobre o Município do Crato e a área de influência do estudo 

Fundado em 1764, o Município do Crato fica localizado na região sul do Estado do 

Ceará, ao sopé da chapada do Araripe, na microrregião do Cariri, integrante da Região 
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Metropolitana do Cariri, distante aproximadamente 510km de Fortaleza. É a segunda cidade 

mais importante do Cariri em termos econômicos depois de Juazeiro do Norte (CEARÁ, 

2010). De acordo com o Perfil Básico do Município do Crato (2010), o município situa-se a 

7º 14’ 03’’ de latitude e 39º 24’ 34’’ de longitude, possui uma área territorial de 1.009,20km², 

e altitude de 426,9m; limita-se ao norte com os municípios de Farias Brito e Caririaçu; ao sul 

com o Estado de Pernambuco e Município de Barbalha; ao leste, com os Municípios de 

Juazeiro do Norte, Barbalha e Caririaçu e, ao oeste, com Nova Olinda, Santana do Cariri e 

Estado de Pernambuco. O Município do Crato é político-administrativamente dividido em dez 

distritos: a Sede, o Baixio das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte 

Alverne, a Bela Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa Rosa (CEARÁ, 2010). 

4.2.2 Características geoambientais 

Geomorfologicamente, na região sul do Ceará podem ser reconhecidas, basicamente, 

três zonas distintas: a Zona de Chapada, Zona de Talude e Zona de Pediplano, cada uma 

mostrando características peculiares. O relevo do Município do Crato é constituído pela 

chapada do Araripe e depressões sertanejas e os solos classificados em: aluviais, latossolos, 

litólicos e podzólicos vermelho-amarelos, terra roxa estruturada similar (CEARÁ, 2010). A 

região na qual foi feito o estudo, geologicamente, pertence à bacia sedimentar do Araripe, 

com aspecto geológico local configurado por sedimentos argilosos a arenoargilosos, 

localizados na Zona de Pediplano, do lado oeste da bacia do Araripe. Uma das características 

marcantes da área é pertencer ao território do Geopark Araripe. 

No município do Crato, encontram-se as Unidades de Conservação (UC): Floresta 

Nacional do Araripe (FLONA), a primeira criada no Brasil, no ano de 1946. Possui área de 

383,3052 km²,  que fica localizada no topo da chapada do Araripe, com altitudes variáveis 

entre 840m e 920m. Abrange partes dos Municípios de Crato(CE), Barbalha(CE), 

Jardim(CE), Missão Velha(CE), Nova Olinda(CE) e Santana do Cariri(CE) (CEARÁ, 2010; 

COSTA, FREITAS e HESSEL, 2010). A Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe 

(APA), criada em 1997, possui uma área de 9.342,5969km², abrangendo os municípios de 

Abaiara(CE), Araripe(CE), Barbalha(CE), Brejo Santo(CE), Campos Sales(CE), Crato(CE), 

Jardim(CE), Jati(CE), Missão Velha(CE), Nova Olinda(CE), Penaforte(CE), Porteiras(CE), 

Potengi(CE), Salitre(CE), Santana do Cariri(CE), Araripina(PE), Bodocó(PE), Cedro(PE), 

Exu(PE), Ipubi(PE), Serrita(PE), Moreilândia(PE), Trindade(PE), Fronteiras(PI), Padre 

Marcos(PI), São Julião(PI), Simões(PI), Caldeirão Grande do Piauí(PI), Alegrete do Piauí(PI), 
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Marcolândia(PI), Caridade do Piauí(PI),Curral Novo do Piauí(PI), Francisco Macedo(PI) 

(CEARÁ, 2010) e o Parque Estadual do Sítio Fundão, criado no ano de 2008, que possui uma 

extensão de 93,52 hectares, localizado nos municípios de Crato(CE) e Juazeiro do Norte(CE), 

apresenta flora nativa representante dos biomas Caatinga e Cerrado, corpos d’água, além de 

fazer parte do geossítio Batateira, vinculado ao Geopark Araripe (CEARÁ, 2010). Além das 

UC, encontra-se uma área de significativo patrimônio geológico inserida no Geopark Araripe, 

já apresentado no 3º capítulo. 

O Crato possui fauna e flora bastante diversificadas. A cobertura vegetal do Município é 

composta de floresta caducifólia espinhosa (caatinga arbórea), floresta subcaducifólia tropical 

pluvial (mata seca), floresta subperenifólia tropical pluvionebular (mata úmida serrana), 

floresta subcaducifólia tropical xeromorfa (cerradão) e carrasco (CEARÁ, 2010).  

Os recursos hídricos do Município do Crato são representados pelos rios Salgado, 

Batateiras e Granjeiro, os riachos Saco e Lobo, além das 79 fontes, com vazão média de 

18,1m³/h (COSTA; FREITAS; HESSEL, 2010). O clima é tropical quente, semiárido brando, 

e tropical quente subúmido, com temperatura média anual que varia muito pouco, ficando 

entre 24°C e 26°C. O período chuvoso é de janeiro a maio, com precipitação de 1.090,9mm 

(CEARÁ, 2010). 

4.2.3 Aspectos socioeconômicos 

A população do Município do Crato, segundo o censo de 2010 é de 121.428 habitantes, 

sendo 83% urbana (IBGE, 2010). As principais atividades econômicas são: serviços, com 

destaque para o comércio, indústria, agropecuária, extrativismo vegetal e turismo. No ano de 

2007, o Produto Interno Bruto (PIB) do Crato foi de R$ 539.207mil, o PIB per capita R$ 

4.849. A estrutura do PIB local é dividida da seguinte forma: o setor agropecuário do 

Município 3,0%, indústria 18,5% e de serviços 78,6% (CEARÁ, 2010). 

Esta pesquisa foi realizada nas localidades de Monte Alegre, Lagoinha e Juá, área rural 

do Município do Crato/CE, com distância aproximada entre 3km e 10km, no sentido norte da 

Sede, às margens da Rodovia Estadual CE – 055, conforme figura 2 , entre a cidade do Crato 

e o Distrito de Ponta da Serra, também pertencente ao Município sob exame. 



Figura 2 – Mapa 1: Espacialização das indústrias de cerâmica vermelha no Município do Crato - CE 
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A população considerada nesta pesquisa é a coberta pelos serviços dos agentes de saúde 

do Município do Crato, haja vista inexistir, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e à Prefeitura Municipal do Crato, o número de habitantes de cada 

localidade pertencente ao estudo. Vale ressaltar que o Município do Crato não tem cobertura 

de 100% dos agentes de saúde. 

Conforme dados da Secretaria de Saúde do Município do Crato, cadastro do Sistema de 

Informação de Atenção Básica - SIAB, ano 2010 (ANEXO B), a população cadastrada na 

área do estudo corresponde a 1.285 habitantes, distribuída da seguinte forma: 570 na 

localidade de Monte Alegre, 185 na de Lagoinha e 530 em Juá, (CRATO, 2010).  

O setor cerâmico está presente em 85 municípios cearenses, perfazendo um total de 420 

empresas instaladas. Destas, dez estavam localizadas no Município do Crato (FIEC, 2010) 

4.3 População e amostra 

A população estudada corresponde às indústrias de cerâmica, que, segundo o IEL-CE, 

são em número de dez registradas no Município do Crato (FIEC, 2005), os 354 trabalhadores 

das quatro indústrias selecionadas e os 1.285 moradores das três localidades acima 

mencionadas (CRATO, 2010).  

A amostra é representada por quatro indústrias de cerâmicas vermelhas constituídas por 

seus proprietários ou responsáveis, quantidade que corresponde a 40% do total das indústrias 

do Município, um número estatisticamente representativo; 97 trabalhadores da indústria 

cerâmica, selecionados em diferentes atividades e 68 moradores residentes no entorno onde as 

atividades se desenvolvem. 

As entrevistas foram aplicadas a 22 trabalhadores da indústria A; 24 da indústria B; 47 da 

indústria C; e 4 da indústria D, totalizando em 97entrevistas; e, a 30 moradores da localidade de 

Monte Alegre; 10 da Lagoinha; e 28 do Juá, perfazendo um total de 68 entrevistas. 

4.3.1 Determinação da amostra 

Nesta pesquisa, foi adotada a  amostragem intencional. Para determinar o tamanho da 

amostra das indústrias cerâmicas, foram considerados os dados fornecidos pela SEMACE-

Crato (ANEXO A). Para a escolha das empresas, foram considerados os diferentes portes e a 

disponibilidade dos empresários em participar da pesquisa. A amostra dos trabalhadores das 
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indústrias teve como base os dados fornecidos pelas empresas participantes, e a amostra da 

população residente na área do estudo considerou os dados fornecidos pela Secretaria de 

Saúde do Município do Crato, cadastro do SIAB, ano 2010 (ANEXO B). 

O grau de confiança adotado para a estimativa da proporção populacional é de 95%. 

Assim, tem-se o erro equivalente a 5%, que resulta 1,96 como o valor do escore padronizado 

correspondente à significância na tabela padronizada normal (TRIOLA, 2008). 

Para a definição do tamanho da amostra dos trabalhadores das cerâmicas utilizou-se a 

equação (1), com base em Pires (2006): 

 

           (1) 

 

Em que: 

0n  = tamanho da amostra 

z = valor correspondente ao nível de significância adotado (1,96) 

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica (0,5) 

q = percentagem complementar de p (0,5) 

N = tamanho da população (345 trabalhadores) 

e = erro máximo permitido (5% = 0,05) 

Assim, o tamanho da amostra resultou em 182 trabalhadores. De acordo com Pires 

(2006), quando o tamanho inicial da amostra representar uma proporção igual ou superior a 

5% do total de elementos da população, pode-se encontrar a amostra definitiva por intermédio 

da equação (2):  

              (2) 

 

Em que: 

n = amostra definitiva  

n0 = amostra inicial (182 trabalhadores) 

N = tamanho da população (345) 

Desse modo, utilizando a equação (2), o valor da amostra definitiva é de 97 

trabalhadores das quatro indústrias de cerâmicas. 
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Para a definição do tamanho da amostra dos moradores das três comunidades, utilizou-

se a equação (1), onde o tamanho da população é de 1.285 moradores. Assim resultou em 296 

a amostra inicial.  

Utilizou-se a equação (2) para calcular a amostra definitiva. Assim, n corresponde à 

amostra definitiva, n0 à amostra inicial (296 moradores) e N ao tamanho da população (1.285 

moradores). Dessa forma, o tamanho da amostra definitiva é de 68 moradores das três 

comunidades que participaram da pesquisa. 

4.4 Procedimento metodológico adotado na pesquisa 

Primeira etapa: para a realização deste trabalho, foram levantadas informações, dados 

publicados e documentais a respeito da atividade ceramista e da área do estudo, para que fossem 

definidos o tipo e as informações que deveriam ser levantadas por meio de pesquisa direta. 

Segunda etapa: escolha da área a ser estudada e elaboração do mapa de localização 

(Figura 2). A escolha da área ocorreu em razão de as indústrias cerâmicas se concentrarem ao 

longo da Rodovia Estadual CE – 055. Para elaboração do mapa, utilizou-se o Arcgis 9.3 

(Licença: Departamento de Geografia – Laboratório de Informática da Pós-Graduação em 

Geografia – UFC), projeção UTM, Zona 24, azimute – 39; base digitalizada do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 

A terceira etapa foi compreendida de duas fases: uma de acompanhamento do processo 

produtivo in loco de todas as etapas, desde a extração nas jazidas, passando pelas etapas de 

preparação da massa, fabricação dos produtos até a estocagem, e outra de observação do 

ambiente, para levantar os impactos na área. Essa etapa ensejou a primeira relação dos 

impactos. As informações de cada fase foram registradas em um diário de campo. Além das 

observações das etapas de produção e do ambiente, foram fotografadas as instalações, 

equipamentos representativos e os impactos ambientais visíveis.  

Quarta etapa: compreendeu um levantamento de informações e dados primários que 

produziu a segunda relação dos impactos.  

Para a obtenção dos dados diretos da amostra, foram utilizados, como instrumentos de 

coleta de dados, um questionário-padrão e duas entrevistas semiestruturadas. 
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O questionário-padrão (APÊNDICE-A) foi aplicado com os proprietários ou 

responsáveis pelas empresas, para colher informações gerais sobre estas. Buscou levantar 

dados relacionados ao: (I) funcionamento da empresa, (II) aspectos da produção e (III) gestão 

ambiental. Uma parte do questionário foi elaborada com base no questionário 01 (produtores), 

utilizado para a realização do diagnóstico econômico do parque industrial produtor de 

cerâmica vermelha no Nordeste (LIMAVERDE; SOUSA; BRITO, 1983), e a outra parte 

realizou-se pessoalmente.  

As entrevistas semiestruturadas foram feitas, uma com os trabalhadores de todos os 

empreendimentos selecionados (APÊNDICE-B), e outra com os moradores do entorno 

(APÊNDICE-C). Ambas constam de questões relacionadas a: (I) informações gerais sobre: 

sexo, idade e grau de escolaridade; (II) condições de moradia, (III) aspectos econômicos, (IV) 

saúde e lazer e (V) meio ambiente. Todas as questões foram elaboradas pela autora. 

As informações levantadas por intermédio desses instrumentais serviram como base 

para a elaboração dos índices de qualidade ambiental e de vida, do índice de sustentabilidade 

ambiental das cerâmicas e para a análise da pesquisa. 

Quinta etapa: para verificar como o setor cerâmico contribui para a qualidade de vida 

dos seus trabalhadores, das famílias que moram no entorno das fábricas e para o estado 

ambiental e de sustentabilidade das empresas, foram calculados o Índice de Qualidade de 

Vida (IQV), Índice de Qualidade Ambiental (IQA) e, Índice de Sustentabilidade Ambiental 

(ISA), com base nos dados primários e secundários. Os índices contribuíram para análise da 

realidade socioambiental local.  

Trabalhou-se com indicadores de qualidade de vida, ambiental e de sustentabilidade, na 

perspectiva de demonstrar a situação da qualidade de vida das pessoas e as condições do 

ambiente e das empresas cerâmicas, considerando as variáveis que compõem o ambiente 

natural, os aspectos sociais e econômicos, bem como a relação entre eles.  

Os indicadores de qualidade de vida dos trabalhadores da indústria cerâmica e dos 

moradores do entorno das localidades de Monte Alegre, Lagoinha e Juá foram definidos com 

suporte na pesquisa bibliográfica sobre qualidade de vida e métodos de mensuração. Para 

mensurar a qualidade de vida, foi feita uma análise com origem no índice resultante da 

associação dos indicadores na sequência mencionados. A escolha dos indicadores ocorreu 
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com base nos indicadores utilizados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2005), para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano –IDH. 

Para o IQV, foram selecionados os seguintes indicadores: 

 condições de moradia e saneamento; 

 econômicos - renda e acesso a bens duráveis; 

 acesso a lazer; 

 saúde; e 

 incômodos/insatisfações causados pelas atividades das cerâmicas. 

O IQV têm como base a classificação adotada pela Organização das Nações Unidas – 

ONU, para o IDH, onde o IQV pode variar entre 0,0 e 1,0. Quanto mais próximo de 1, melhor 

a qualidade de vida, e quanto mais próximo de 0, pior é essa condição (PNUD, 2005). 

A expressão a seguir permite realizar o cálculo dos Índices de Qualidade de Vida dos 

trabalhadores da indústria cerâmica e dos moradores do entorno das fábricas. 
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A contribuição de cada indicador no IQV pode ser alcançada da seguinte forma: 
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Em que: 

IQV = Índice de Qualidade de Vida dos trabalhadores da indústria cerâmica e dos moradores 

do entorno; 

Eyj = escore do y-ésimo indicador, obtido pelo j-ésimo entrevistado; 

y = 1,..., p (variáveis que compõem o indicador w);       
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j = 1,.., m (entrevistados); 

w = 1,..., r (indicadores que compõem o índice de qualidade de vida); 

E maxy = escore máximo do y-ésimo variável que compõe o indicador w; 

Cw = contribuição do indicador (w) no IQV da população; 

m = número de entrevistados; 

r = número de indicadores. 

A classificação a seguir tem como base a utilizada pela ONU para o IDH. 

a) Baixa qualidade de vida                            0  ≤  IQV ≤ 0,5 

b) Média qualidade de vida                       0,5 ≤ IQV ≤ 0,8 

c) Alta qualidade de vida                               0,8 ≤ IQV ≤ 1 

Segundo a OECD (2001), os indicadores ambientais são classificados da seguinte 

forma: 1) indicadores de pressão ambiental (direto e indireto), que tentam medir/avaliar as 

pressões exercidas pelas atividades humanas sobre os sistemas naturais; 2) indicadores das 

condições ambientais ou indicadores de Estado, que buscam descrever a situação atual, física 

ou biológica do meio ambiente natural; e 3) indicadores de respostas da sociedade ou 

indicadores de resposta– que visam a avaliar as medidas políticas adotadas como resposta às 

pressões antrópicas, na tentativa de melhorar o meio ambiente ou mitigar a degradação. 

Buscou-se mostrar que as atividades humanas ocasionam pressão sobre o meio 

ambiente, podendo afetar o seu estado, onde a sociedade deve responder com ações para 

reduzir ou prevenir os impactos negativos. Para avaliar a qualidade ambiental e a 

sustentabilidade do setor cerâmico, optou-se pela escolha de indicadores que de alguma 

maneira influenciam nos elementos fundamentais da natureza: ar, solo, água e cobertura 

vegetal, considerando indicadores de Pressão, de Estado e de Resposta – PER (OECD, 2001). 

Estes indicadores foram agregados e transformados no Índice de Qualidade Ambiental (IQA) 

e no Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) da área do estudo. A escolha foi baseada no 

sistema de indicadores ambientais proposto pela Organization for Economic Cooperation  

and Development  – OECD (2008). 

Para o IQA, foi feita uma análise com base no índice resultante da associação dos 

seguintes indicadores e suas variáveis: 
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 mudanças na área do estudo – modificação da paisagem devido a retirada 

da vegetação e do solo por conta da mineração, o desaparecimento de 

espécies animais e vegetais(plantas) da região, aumento da poluição 

atmosférica e do número de residências; 

 impactos causados pela indústria cerâmica - poluição, degradação do 

meio ambiente, modificação da paisagem natural, prejuízo às áreas 

destinadas à pecuária e lavoura, erosão do solo, desaparecimento de 

espécies animais e vegetais da área, elevação da temperatura e aumento 

no número de doenças respiratórias. 

Não foram realizadas análises para aferir a qualidade do ar e do solo, nem a variação de 

temperatura do ambiente natural. Os resultados foram fundamentados na percepção dos 

entrevistados. 

A expressão a seguir permite realizar o cálculo do Índice de Qualidade Ambiental 

(IQA). 

(5) 

 

 

 

A contribuição de cada indicador no IQA pode ser obtida da seguinte forma: 

 

(6) 

 

 

 

 

Em que:  

IQA = Índice de qualidade ambiental; 

Cl = contribuição do indicador “l” no índice de qualidade ambiental; 

Ei j= escore da i-ésima variável do indicador “l” obtido pela j-ésimo entrevistado; 

E maxi = escore máximo da i-ésima variável do indicador “l”; 

i = 1, 2,..., n (variáveis que compõem o indicador “l”);    
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j = 1, 2,..., m (entrevistados); 

l = 1, 2,..., s (indicadores que compõem o índice de qualidade ambiental). 

A classificação a seguir tem como base a utilizada pela ONU para o IDH. Assim, o IQA 

pode variar de 0 (baixa qualidade ambiental) até 1 (alta qualidade ambiental) (PNUD, 2005).  

 

a) Baixa qualidade ambiental                           0 ≤ IQA ≤ 0,5 

b) Média qualidade ambiental                          0,5 ≤ IQA ≤ 0,8 

c) Alta qualidade ambiental                                   0,8 ≤ IQA ≤ 1 

A avaliação da qualidade ambiental, com o uso de indicadores ambientais, serviu para 

demonstrar a qualidade do meio ambiente na área onde são desenvolvidas as atividades da 

indústria cerâmica. 

Embora sejam utilizadas as variáveis ecológicas, sociais e econômicas para calcular o 

Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA), neste trabalho, optou-se calcular o ISA das 

Cerâmicas com base nos indicadores ambientais e sociais abaixo mencionados. A escolha 

dos mesmos vai de encontro com os indicadores utilizados pela OECD (2008) que se 

referem à qualidade do ar e do solo, a redução da poluição do ar e de dejetos e pressões de 

consumo e, da essencialidade dos estresses antrópicos serem baixos e não causarem danos 

aos sistemas ambientais.  

Indicadores utilizados no ISA das Cerâmicas: 

 medidas de redução da poluição atmosférica, sonora e do solo; 

 utilização de resíduos da produção e rejeitos da mineração; 

 destino do estéril/restolhos do desmatamento da área de lavra; 

 medidas de recuperação da área de lavra parada em definitivo; 

 fontes energéticas; e 

 projetos de educação ambiental e social. 

A expressão a seguir permite realizar o cálculo do Índice de Sustentabilidade Ambiental 

(ISA) das cerâmicas de Crato-CE. 

(7) 
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A contribuição de cada indicador no ISA pode ser obtida da seguinte forma: 

 

(8) 

 

 

 

Em que:  

ISA = Índice de sustentabilidade ambiental; 

Cl = contribuição do indicador “l” no índice de sustentabilidade ambiental; 

Eij = escore da i-ésima variável do indicador “l” obtido pela j-ésimo entrevistado; 

E maxi = escore máximo da i-ésima variável do indicador “l”; 

i = 1, 2,.., n (variáveis que compõem o indicador “l”);    

j = 1, 2,..., m (entrevistados); 

l = 1, 2,..., s (indicadores que compõem o índice de sustentabilidade ambiental). 

A classificação a seguir tem como base a utilizada pela ONU para o IDH. Assim, o ISA 

pode variar de 0 (baixa sustentabilidade ambiental) até 1 (alta sustentabilidade ambiental) 

(PNUD, 2005).  

a) Sustentabilidade ambiental baixa                                0 ≤ ISA ≤ 0,5 

b) Sustentabilidade ambiental média                               0,5 ≤ ISA ≤ 0,8 

c) Sustentabilidade ambiental alta                                   0,8 ≤ ISA ≤ 1 

4.5 Organização dos dados para análise 

Os dados produzidos após a aplicação dos questionários foram codificados e 

armazenados em um banco de dados do software EXCEL e, posteriormente, processados de 

acordo com a metodologia da programação do software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Trabalhou-se apenas com distribuição de frequência. 

Os resultados estatísticos foram apresentados em tabelas e gráficos, como objetivo de 

demonstrar os resultados obtidos pela investigação direta, permitir a observação do 
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comportamento das variáveis e contribuir para elaborar os índices de qualidade de vida, 

ambiental e de sustentabilidade do setor cerâmico e possibilitar as análises e conclusões.  

As empresas tiveram os seus reais nomes omitidos, assumindo notação alfabética que 

vai de A a D para representar cada empresa participante da pesquisa, no intuito de preservar o 

sigilo das fontes das informações prestadas. 

4.6 Aspectos éticos da pesquisa 

Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo 

com a Resolução 196/96, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde – 

Ministério da Saúde, que resguarda respeito aos valores culturais, morais e éticos dos 

pesquisados (BRASIL, 2003). A pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, aprovada sob o Protocolo COMEPE nº 272/10, 

em 18 de novembro de 2010 (ANEXO C). 

Os entrevistados tomaram conhecimento dos objetivos da pesquisa, que foram 

apresentados juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE-

D). Este é um instrumento mediante o qual o pesquisador presta esclarecimento aos 

pesquisados sobre a pesquisa, os riscos e benefícios de participarem do estudo, dando-lhes o 

livre arbítrio de escolha em participar ou não da pesquisa. Os entrevistados têm garantido o 

sigilo com relação às informações prestadas (BRASIL, 2003). 

 

4.7 Variáveis e indicadores 

Cada um dos indicadores, anteriormente mencionados, foi composto por variáveis 

subdivididas em postos organizados em ordem crescente de valores, partindo da situação em 

que se observa o pior desempenho até a melhor situação possível de ser verificada. Estes 

postos foram representados por escores, conforme quadros 2, 3, 4 e 5. 

Vale ressaltar que em relação ao indicador bem durável a opção por um único item 

do questionário é o suficiente para obtenção de pontuação. Quanto às opções de lazer, foi 

dada a alternativa para que outros tipos de lazer fossem apontados pelos entrevistados, 

fato que não ocorreu. 
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O indicador de fontes energéticas que consta no questionário das indústrias cerâmicas 

(APÊNDICE-A) apresenta outras opções, inclusive a de uso de lenha de desmatamento, no 

entanto não foram apontadas pelos entrevistados. 

Quadro 2 – Distribuição das variáveis do índice de qualidade de vida dos moradores das 

comunidades de Monte Alegre, Lagoinha e Juá, em Crato-CE, no ano de 

2010 

                     IQV DAS COMUNIDADES 

INDICADOR ASPECTO ESCORE 

Moradia e Saneamento 

    

Tipo de habitação 

- Casa de taipa própria 1 

Casa de alvenaria alugada ou 

cedida 

2 

- Casa de alvenaria própria 3 

    

Origem da água 

- Açude 0 

- Cacimba 0 

- Poço 0 

- Encanada 1 

Tipo de tratamento da água 

  

- Nenhum tratamento 0 

- Cloro 1 

- Cloro/filtração/fervura 2 

    

Energia elétrica 

Não 0 

Sim 1 

    

Destino dos dejetos 

- Jogado a céu aberto 0 

- Fossa negra 1 

- Fossa séptica 2 
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Econômico 

   

Renda da família 

  

- 0 a 1 salário mínimo 1 

- De 1 a 2 salários 2 

- De 2 a 3 salários 3 

- De 3 a 4 salários 4 

- De 4 a 5 salários 5 

- De 5 a 6 salários 6 

Bens duráveis   

- Geladeira   

- Fogão a gás        

- Liquidificador   

- Televisor   

- Aparelho de som   

- Aparelho de DVD   

- Telefone celular   

- Bicicleta   

- Carro ou moto   

Não 0 

Sim 1 

 

 

 

 

Lazer 

 

 

 

Tipo de lazer 

 

- Passeio  

- Festas  

- Assistir à televisão  

- Ouvir música  

Se não tem nenhum lazer  0 

Se tem 1 tipo de lazer 1 

Se tem mais de 1 tipo de lazer 2 

 

 

 

Saúde 

 

Doenças 

 

- Doenças do trato respiratório  

- Enxaqueca  

- Alergia de pele  

Se tem doença 0 

Se não tem doença 1 
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Incômodos/insatis- 

fações  

- A poeira causada pelas atividades das 

fábricas 

 

- A fumaça emitida pelas chaminés  

- O barulho dos equipamentos usados nas 

cerâmicas 

 

- O barulho dos veículos transportadores de 

matéria- prima e produtos cerâmicos 

 

- A modificação da paisagem natural  

- Degradação da natureza  

Não 0 

Sim 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 3 – Distribuição das variáveis do índice de qualidade de vida dos trabalhadores 

da indústria cerâmica de Crato-CE, no ano de 2010 

IQV DOS TRABALHADORES 

INDICADOR ASPECTO ESCORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradia e 

Saneamento 

 

Tipo de habitação 

 

- Casa de taipa alugada ou cedida 1 

- Casa de taipa própria 2 

- Casa de alvenaria alugada ou cedida 3 

- Casa de alvenaria própria 4 

 

Origem da água 

 

- Açude 1 

- Cacimba 2 

- Poço 3 

- Encanada 4 

 

Tipo de tratamento da água 

 

- Nenhum tratamento 0 

- Cloro 1 

- Cloro/filtração  2 

 

Energia elétrica: 

 

Não 0 

Sim 1 

 

Destino dos dejetos 

 

- Jogado a céu aberto 0 

- Fossa negra 1 

- Fossa séptica 2 

- Rede de esgoto 3 
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Econômico 

 

Renda dos trabalhadores das cerâmicas 

 

- 1 salário mínimo 1 

- De 1 a 2 salários 2 

- De 2 a 3 salários 3 

- De 3 a 4 salários 4 

 

Renda das famílias dos trabalhadores 

 

- De 401,00 a 920,00 1 

- De 921,00 a 1.440,00 2 

- De 1.441,00 a 1.960,00 3 

- De 1.961,00 a 2.480,00 4 

- De 2.481,00 a 3.000,00 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econômico 

Bens duráveis  

- Geladeira  

- Fogão a gás        

- Liquidificador  

- Televisor  

- Aparelho de som  

- Aparelho de DVD  

- Rádio  

- Telefone celular  

- Bicicleta  

- Carro ou moto  

Não 0 

Sim 1 

 

 

 

 

 

Lazer 

 

 

 

Tipo de lazer 

 

- Passeio  

- Festas  

- Balneário  

- Assistir à televisão  

- Ouvir música  

- Jogar bola  

Se não tem nenhum lazer  0 

Se tem 1 tipo de lazer 1 

Se tem mais de 1 tipo de lazer 2 

 

 

 

Saúde 

 

Doenças 

 

- Doenças do trato respiratório  

- Enxaqueca  

- Alergia de pele  

Se tem doença 0 

Se não tem doença 1 
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Incômodos/insatis- 

fações  

- A poeira causada pelas atividades das fábricas  

- A fumaça emitida pelas chaminés  

- O barulho dos equipamentos usados nas cerâmicas  

- O barulho dos veículos transportadores de matéria 

prima e produtos cerâmicos 

 

- A modificação da paisagem natural  

Não 0 

Sim 1 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 4 – Distribuição das variáveis do índice de qualidade ambiental da área do 

estudo 

IQA DA ÁREA DO ESTUDO 

INDICADOR ASPECTO ESCORE 

 

 

 

 

Mudanças na área 

do estudo 

 

 

Mudanças na área do estudo 

 

- A paisagem em razão da retirada da vegetação e do 

solo por conta da mineração 

 

- O desaparecimento de espécies animais  

- O desaparecimento de plantas da região  

- Aumento da poluição atmosférica  

- Aumentou o número de residências  

Não 0 

Sim 1 

 

 

 

 

Impactos causados 

pela indústria 

cerâmica 

 

Impactos das cerâmicas 

 

- Prejuízo às áreas destinadas à pecuária  

- Prejuízo às áreas destinadas à lavoura  

- Promover a poluição do ar  

- Degradar o meio ambiente  

- Mudar a paisagem natural em virtude da retirada da 

vegetação e do solo para produção 

 

- Promover a erosão do solo em decorrência da 

mineração   

 

- O desaparecimento de espécies animais da área  

- O desaparecimento de espécies vegetais (plantas) da 

área 

 

- Elevar a temperatura da região pela emissão de gases e 

o desmatamento 

 

- Aumentar o número de doenças respiratórias  

Não 0 

Sim 1 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 5 – Distribuição das variáveis do índice de sustentabilidade ambiental das 

cerâmicas de Crato-CE 

ISA DAS CERÂMICAS 

INDICADOR ASPECTO ESCORE 

 

 

Projetos de 

educação ambiental 

e social 

 

 

Projeto 

 

- Projeto de educação ambiental para trabalhadores  

- Projeto de educação ambiental para comunidades  

- Realiza e/ou financia projeto social  

Não 0 

Sim 1 

 

 

 

 

 

Fontes  

energéticas 

 

 

Tipos de fontes energéticas 

 

- Lenha de manejo florestal  

- Poda do cajueiro  

- Restos da indústria de móveis  

- Bagaço de cana de açúcar  

- Casca de coco babaçu  

- Casca de pequi  

- Poda de árvore da cidade do Crato  

- Serragem de madeira  

Se usa só lenha de manejo florestal 1 

Se usa só um outro tipo de fonte energética 1 

Se usa mais de um tipo de fonte energética 2 

 

 

 

 

 

Medidas de 

Redução da 

Poluição 

 

Medidas de redução da poluição atmosférica 

 

- Aguação  

- Usa filtro nas chaminés ou fornos adaptados com         

filtros 

 

- Manutenção periódica dos caminhões  

- Manutenção periódica das máquinas  

- Barreira verde  

- O transporte da argila é feito coberto com lona  

Não  0 

Sim 1 

Medidas de redução da poluição do solo na mina  

- Abastecimento dos caminhões fora da área de extração 

mineral 

 

- Manutenção de máquinas, caminhões e equipamentos 

fora da área de extração mineral 

 

Não 0 

Sim 1 

Medidas de redução da poluição sonora  

- Uso de abafadores nos equipamentos  

- Manutenção periódica das máquinas  

Não 0 

Sim 1 
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Utilização dos 

resíduos 

 

Resíduos da produção 

 

- Reincorporados ao processo produtivo  

- Pavimentar áreas de extração mineral  

- Pavimentar áreas ao redor das cerâmicas  

- Usado pela Prefeitura e Estado para aplainar estradas 

carroçáveis 

 

Não 0 

Sim 1 

 

Rejeito da mineração 

 

- Aplainar terrenos da área de lavra  

Não 0 

Sim 1 

 

Destino do estéril 

do desmatamento 

da área de lavra 

Destino do estéril:  

- Estocado próximo à área de lavra para recuperá-la   

Não 0 

Sim 1 

 

Medidas de 

recuperação da 

área de lavra 

parada em 

definitivo 

 

Medidas de recuperação da área de lavra 

 

- Aplainamento da superfície e reflorestamento  

- O reflorestamento é feito com espécies nativas  

Não 0 

Sim 1 

Fonte: Elaboração própria 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos foram apresentados considerando: perfil das indústrias de 

cerâmica vermelha do Crato-CE; aspectos referentes aos trabalhadores das indústrias em 

questão e, aspectos inerentes aos impactos gerados pela atividade ceramista para moradores e 

ambiente (incluindo indicadores e índices de qualidade de vida e ambiental e de 

sustentabilidade ambiental das empresas cerâmicas).  

5.1 Aspectos gerais da indústria de cerâmica vermelha de Crato-CE 

A pesquisa foi realizada com quatro indústrias de cerâmica vermelha, aqui denominadas 

de A, B, C e D, para fins de manutenção do sigilo das fontes das informações ora 

apresentadas, tendo sido enquadradas como empresas de pequeno porte,1 de acordo com a Lei 

Complementar nº 123/2006, e de médio porte,2 conforme a Lei nº 10.165/2000. 

Pode-se constatar que todas as indústrias participantes da pesquisa estão edificadas 

em terras particulares, nenhuma estando na condição de imóvel arrendado. Outros 

aspectos dessas empresas podem ser destacados, a saber: são elas gerenciadas pelos 

próprios donos e/ou membros da família e estão próximas das jazidas de exploração de 

matéria-prima (distâncias aproximadas entre as empresas e as jazidas: entre 200m e 

3,5km), características comuns entre as indústrias cerâmicas do Nordeste, consoante 

observam Limaverde, Sousa e Brito (1983). O fato de as jazidas se encontrarem próximas 

das fábricas determina, aliás, que o impacto ambiental com o transporte da matéria-prima 

(consumo energético e emissão de CO2) seja minimizado.  

Foram encontrados dois tipos de estruturas administrativas: uma com escritório pequeno 

e simples, onde duas pessoas fazem todo o trabalho administrativo da empresa, e outra, mais 

                                                 
1
 Empresa de pequeno porte é aquela que tem receita bruta anual superior a R$ 240.000,00e igual ou inferior 

a R$ 2.400.000,00. Lei Complementar nº 123/2006 art. 3º, II. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso em: 02 jun. 2010. 
2
 Empresa de médio Porte é a empresa que possui receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 12.000.000,00. Lei nº 10.165/2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm>. Acesso em: 02 jun. 2010. 
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estruturada, com mais de uma sala de maiores dimensões em relação ao primeiro tipo; equipe 

de pessoal mais ampla (gerente, auxiliares de escritório, técnico em segurança do trabalho, 

supervisor de produção, motoristas e engenheiro florestal), ambas possuindo telefones, 

aparelhos de fax e computadores com acesso à internet, embora nem todas as empresas 

disponham de sítios próprios para sua divulgação. 

Quanto à estrutura do ambiente de trabalho, as empresas apresentam, em geral, condições 

razoáveis de conforto, exceto em uma fábrica. Todas possuem galpões cobertos, com boa 

iluminação, onde ficam a maquinaria e alguns fornos, servindo também como local de secagem 

das peças e/ou estoque depois da queima, além de lugar para sanitários. Duas fábricas possuem 

refeitórios com certa estrutura e organização (cantina, mesas, bancos, bebedouro e ambiente 

higienizado). A cantina é arrendada a terceiros. Em uma das cerâmicas o refeitório estava em 

construção e noutra não se tinha esse tipo de instalação, razão por que os trabalhadores faziam 

suas refeições em locais improvisados, quais sejam, os galpões de produção. 

5.2 Geração de emprego e renda 

As quatro empresas relacionadas geraram (à época da pesquisa) 345 empregos diretos, 

conforme mostra a tabela 1, e são elas empreendimentos em expansão no Município do Crato, 

inseridas num setor – o cerâmico – carente de mão de obra qualificada, sendo comum a 

oscilação no número de trabalhadores e a rotatividade de pessoal. Os números apresentados 

refletem, portanto, a situação de momento em outubro/2010.  

Tabela 1 – Alguns aspectos da indústria de cerâmica vermelha de Crato-CE 

 
Denominação 

das empresas 

Tipo de 

Empresa 

Tempo de 

atividade 

(anos) 

Nº total de 

trabalhadores 

A Pequeno porte 33 79 

B Pequeno porte 22 89 

C Médio porte 21 162 

D Pequeno porte 8 15 

Total     345 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à política salarial, os empresários remuneravam seus trabalhadores obedecendo 

o valor de 1 (um) salário mínimo3 ou mais (veja tabela 2), fato comprovado pelos próprios 

                                                 
3
 O salário mínimo tomado como base foi o do ano de 2011 (R$ 545,00). Foi feita adequação dos valores da 

renda do trabalhador, cujo salário mínimo no 2º semestre de 2010(momento da pesquisa) era de R$ 510,00. 



 

 

 

79 

trabalhadores por ocasião das entrevistas. Cinquenta por cento das indústrias funcionam com 

44 horas semanais e, a outra metade, com 48 horas semanais, de segunda a sábado. 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e relativa dos trabalhadores da indústria de cerâmica 

entrevistados, segundo a renda mensal  

 

Renda dos trabalhadores da 

indústria (salário mínimo em R$) 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

Percentual 

acumulado 

545 57 58,76 58,76 

546 a 1.090 35 36,08 94,84 

1.090 a 1.635 2 2,07 96,91 

1.636 a 2.180 3 3,09 100 

Total 97 100  

Fonte: Dados da pesquisa  

Constatou-se que o valor mínimo pago aos trabalhadores era de um salário mínimo (R$ 

545,00) e o valor máximo era de R$ 2.180,00. A maioria dos trabalhadores (59%) percebia 

um salário mínimo, enquanto um percentual correspondente a 5% tinha remuneração acima de 

dois salários. A indústria C remunerava melhor os seus funcionários, contemplando as quatro 

classes de valores acima. Seguida da C, vêm a B e A, respectivamente, que contemplaram as 

duas primeiras classes. A indústria D apresentou a menor remuneração (um salário mínimo 

apenas) paga aos trabalhadores. Vale ressaltar que foram entrevistadas pessoas de variados 

setores das empresas, sendo a maioria do setor de produção. 

Essas indústrias empregam pessoas do Crato e de outros municípios da região do Cariri. A 

pesquisa revelou que a maioria dos trabalhadores (64,9%) residia nas comunidades onde as 

cerâmicas estão instaladas ou nas localidades circunvizinhas. A quantidade restante de 

trabalhadores reside na cidade de Crato (28,9%) e em outras cidades (6,2%), como Barbalha e 

Farias Brito (distantes aproximadamente 26km e 47km, respectivamente). Com base nos dados se 

pode dizer que a indústria cerâmica contribui para a geração de emprego e renda às comunidades 

do entorno, refletindo diretamente na qualidade de vida das pessoas que ali habitam. 

Não foi constatada a presença de menores trabalhando nas unidades.  

A idade mínima dos trabalhadores era de 18 anos e a máxima de 69 anos. A maioria 

tinha menos de 40 anos de idade, levando a crer que a predominância de pessoas com essa 

média de idade nesse setor decorre da resistência física que o trabalho exige. A maioria dos 
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trabalhadores de mais de 50 anos exercia a função de “queimador4”, em razão da experiência 

acumulada quanto a aspectos como: conhecimento da quantidade de insumos energéticos a 

empregar nos fornos e do momento certo de os injetar, bem como sobre o tempo de queima 

dos produtos, tratando-se de pessoas com, no mínimo, dez anos de atuação nas fábricas. 

5.3 Nível educacional 

A realidade educacional dos trabalhadores da indústria cerâmica de Crato não é diferente da de 

outras localidades brasileiras. A tabela 3 mostra o nível educacional dos trabalhadores entrevistados. 

Tabela 3 - Distribuição de frequência absoluta e relativa dos trabalhadores 

entrevistados segundo o grau de instrução 

 Grau de Instrução dos 

trabalhadores 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

Percentual 

acumulado 

Sem escolaridade 15 15,50 15,50 

Analfabeto funcional 11 11,00 26,50 

Ensino fundamental I completo 36 37,10 63,60 

Ensino fundamental II completo 14 14,40 78,00 

Ensino médio completo 21 22,00 100 

Total 97 100  

Fonte: Dados da pesquisa  

Consoante as informações apresentadas na tabela 3, se observou que 64% dos 

entrevistados não sabiam ler nem escrever ou eram analfabetos funcionais (só leem e 

escrevem e possuem menos de quatro anos de escolaridade), ou só tinham o ensino 

fundamental I completo – percentual alto de pessoas com nenhum ou com pouco nível 

educacional, principalmente quando se consideram os diversos níveis, modalidades de ensino, 

como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e os investimentos em educação no País na 

última década. Essa realidade foi detectada por Soares e Nascimento (2007) no Estado do 

Piauí, e pela FIEC (2005b) no Estado do Ceará. Pode-se perceber, contudo, que apesar da 

defasagem apresentada, o nível educacional dos trabalhadores das cerâmicas cratenses está 

mudando, pois 22% possuem ensino médio completo, embora seja um percentual ainda baixo.   

Essa mudança no nível de escolaridade dos trabalhadores das cerâmicas pode ser 

entendida como favorável, tanto para o trabalhador, quanto para o setor cerâmico, que pode 

                                                 
4
 A palavra queimador é usada em dois sentidos, sendo para designar a pessoa responsável por alimentar, 

controlar e supervisionar os fornos usados na queima de produtos cerâmicos, como também a abertura 

existente nesses fornos por onde é inserido o insumo energético. 
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investir em cursos e direcionar seus trabalhadores para o constante aperfeiçoamento na área, 

já que há carência histórica de qualificação. 

Algumas das justificativas apresentadas pelos trabalhadores, para não frequentarem a escola, 

eram associadas ao esforço físico ou à necessidade de desenvolverem outras atividades para 

complemento de renda, em detrimento da ida à escola, em razão do cansaço físico ao final do dia. 

O setor cerâmico do Crato dispõe de instituições que ofertam cursos, treinamentos e 

palestras voltadas para o setor, como é o caso do SEBRAE-CE, SESI-CE, SENAI-CE, CVT-

CE e o Geopark Araripe. Este último incentiva e investe em projetos que favoreçam a 

educação, cultura, desenvolvimento econômico sustentável, dentre outros. Há empresa 

produtora de cerâmica do Município parceira do Geopark Araripe.  

5.4 Segurança no trabalho 

A presença feminina na indústria cerâmica cratense se restringia, até então, ao serviço burocrático, de 

escritório. Um aspecto que chamou a atenção foi a presença da mulher no setor de produção de cerâmica. 

Constava do quadro de funcionários de uma das fábricas o total de 11 mulheres atuando 

no setor de produção, mas somente sete participaram da pesquisa. Elas desempenhavam as 

seguintes funções: operação de máquinas, abastecimento de vagonetas,5 carregamento e 

descarregamento de carrinhos transportadores das peças cerâmicas e supervisão de equipes.  

Após conversa com o técnico em segurança do trabalho da indústria, se pode dizer que: a 

presença das mulheres na indústria causou duplo efeito: se de um lado mostrou a inserção delas 

em mais uma atividade, outrora exclusivas dos homens; de outro, estavam inseridas no campo 

da competitividade, já que elas podem assumir o papel de mão de obra masculina. Aliás, os 

operários esperavam que as operárias desempenhassem os mesmos trabalhos que eles, inclusive 

os que exigem maior esforço físico, como empurrar carrinhos carregados de artefatos 

cerâmicos. A empresa recomenda, no entanto, que as mulheres cumpram o que expressa a 

Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, no que concerne ao carregamento de peso. 

Dentre outras adequações, as empresas participantes do estudo buscavam atender às recomendações 

previstas na CLT, normas reguladoras (NR) e legislação ambiental. Nesse sentido, verificou-se a existência 

do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) em todas as empresas. 

                                                 
5
 Estantes ou carros metálicos que andam sobre trilhos, onde são colocadas as peças cerâmicas para secagem e/ou queima. 
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 Em relação à área de segurança do trabalhador, foi constatada em apenas uma empresa 

a existência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, assim como o Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho-SESMT.  

Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPIs), todas as empresas 

disponibilizavam, para os operários, máscaras, capacetes, protetores auriculares, luvas, dentre 

outros. Aventou-se, porém, a ideia de que, embora se faça um trabalho de fiscalização e 

conscientização sobre a importância do uso destes para a vida do trabalhador, esses 

equipamentos não são usados por todos, e aqueles que os utilizam não o fazem por todo o 

tempo de desempenho das atividades. Tal fato, comprovado nas visitas a campo, fere as 

obrigações do trabalhador em relação ao uso dos EPIs, segundo a NR6/78. Os empresários 

alegaram travar luta diária para fazer com que esses equipamentos sejam usados a contento. 

Quanto ao uso de fardamento, foi constatado que três indústrias disponibilizavam fardas para 

o trabalhador, embora nem todos as utilizassem, fato também constatado em campo. 

A maioria das indústrias fazia o controle do número de acidentes no trabalho e o 

informava por meio de placas metálicas na entrada das fábricas. A quantidade de acidentes, 

segundo os empresários, se reduziu após a adoção das medidas de segurança. Uma das 

empresas estava trabalhando há 236 dias sem acidentes, sendo que o seu recorde era de 385 

dias. Além das exigências legais, a presença dos técnicos em segurança no trabalho, dentro 

dessas fábricas, contribuiu para o decréscimo do número de acidentes. Essas adequações e 

investimentos no setor demonstraram mudança de visão do empresário ceramista cratense, em 

comparação com a realidade de muitas cerâmicas do Ceará e do Nordeste, embora a estrutura 

das empresas pesquisadas ainda esteja aquém da de outras regiões do Brasil, como a Sudeste 

(onde se encontra o maior polo cerâmico do País). 

5.5 Produção e produtos da indústria cerâmica de Crato-CE 

5.5.1 Organização da produção 

A maioria dos trabalhadores desempenhava mais de uma atividade dentro da indústria, 

no entanto se pode observar que, apesar desta versatilidade, havia organização dentro dos 

setores e algumas empresas adotaram a prática de supervisão por setor e do desempenho por 

produção, escolhendo-se, neste caso, o trabalhador com o perfil para supervisionar. Alguns 

setores permitiam ao trabalhador aumentar o salário por meio do desempenho na produção. 
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Conforme técnico em segurança no trabalho, essas práticas contribuem para estimular os 

trabalhadores, fortalecer o desempenho das atividades e melhorar a produção. 

5.5.2 Matéria-prima 

A região do Cariri possui considerável potencial mineral, fator que favorece o setor cerâmico. A 

matéria-prima (argila), usada para fabricação das peças de cerâmica vermelha, é originada de rochas 

sedimentares e extraída da própria área onde as unidades fabris estão instaladas, sendo também 

procedente de áreas próximas onde se encontram essas unidades, enquanto que a argila utilizada para 

fabricação das peças brancas é oriunda de outros Estados do Nordeste, como Pernambuco. 

Das empresas entrevistadas, 75% possuem jazidas próprias e têm plano de lavra. 

Apenas uma empresa - 25% - adquire matéria-prima de terceiros.  

A lavra realizada pelo setor cerâmico no referido Município é feita a céu aberto, sendo a 

maquinaria básica utilizado: escavadeiras e pás mecânicas, popularmente conhecidas por “enchedeiras”; 

e o transporte da argila é feito por meio de caminhões-caçamba, havendo pouca participação humana 

nesse processo, ou seja, dele participam os operadores dos equipamentos mencionados.  

Os impactos negativos se sobressaem em relação aos positivos, uma vez que essa 

atividade emprega pouca mão de obra. Com base nas entrevistas feitas com os moradores das 

comunidades do entorno das indústrias, e com os seus trabalhadores, foi possível detectar os 

impactos negativos mais presentes, causados pela atividade de mineração. 

Por ser a mineração uma atividade que pode desabrigar espécies da fauna e flora, ocasionar 

perda da biodiversidade, promover a erosão do solo, contribuir com mudanças no microclima e 

nas condições das águas superficiais e subterrâneas, bem como comprometer a saúde e qualidade 

de vida das pessoas, se faz necessária a adoção de medidas preventivas e de mitigação desses 

impactos antes, durante e depois de cessado, em definitivo, o processo de lavra. 

A literatura aponta que as indústrias cerâmicas estão utilizando resíduos da própria 

indústria (chamote – peças de cerâmica quebradas, queimadas ou defeituosas), e de outros 

tipos de indústrias para diminuir o consumo da argila, o que é uma estratégia viável para 

reduzir o consumo dessa matéria-prima, os custos para a empresa e os impactos com a 

extração, se afigurando em aspecto positivo do ponto de vista ambiental, econômico e social 

(MENEZES; NEVES; FERREIRA, 2002; NEVES et al., 2000; WENDER; BALDO, 1998). 

Porém, as empresas participantes da pesquisa, informaram que a argila por elas utilizada é 
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excelente, o que garante boa qualidade aos produtos. Expuseram que a mistura com outras 

matérias-primas pode comprometer a qualidade final dos produtos.  

Segundo Neves et al. (2000) a utilização de certos resíduos, como os da mineração e os 

de rochas graníticas não comprometem a qualidade final dos produtos. Já os estudos feitos por 

V.M.T. Junior, V. Mymrine, R.A.C. Ribeiro, H.A. (2006), incorporando à argila resíduos 

como lodo de origem de lagoas de tratamento de água, microesfera de vidro de jateamento e 

sais de neutralização de ácidos de baterias, comprovaram a resistência mecânica e a qualidade 

das novas peças cerâmicas, bem como, a viabilidade da utilização desses resíduos para este 

fim. Foram encontrados outros tipos de resíduos que estão sendo utilizados pelas cerâmicas 

no Brasil, como os plásticos de embalagens transparentes e de tubo de aparelho de televisão. 

Embora os estudos recomendem a incorporação desses resíduos à argila, se deve atentar 

para os possíveis riscos que os resíduos gerados por esse tipo de mistura venham causar sobre os 

seres vivos e o meio ambiente, sendo necessário, também, disseminar os resultados de pesquisas, 

a fim de informar os produtores e consumidores sobre a viabilidade da utilização de tais resíduos 

na fabricação de peças cerâmicas e desmistificar a visão do empresário ceramista a esse respeito. 

5.5.3 Processo produtivo 

Além da variedade de produtos cerâmicos, existe diversidade no seu processo 

produtivo. Apesar dessa variedade, há etapas comuns, como a extração e preparação da 

matéria-prima, a mistura, moldagem, secagem, queima e estocagem desses produtos. As 

técnicas, tecnologias e a matéria-prima utilizada podem variar de uma indústria para a outra, 

conforme ABC (2002b) e Dias et al. (1999).  

Nas observações em campo, foi feita a descrição básica do processo de produção de 

cerâmica realizado pela indústria do Crato (figura 3), que é semelhante, em algumas etapas, a 

outras fábricas de cerâmica vermelha do país. 

Embora nem todas as empresas estudadas realizassem a exploração mineral, pois uma 

delas adquiria matéria-prima de terceiros, todas as etapas do processo produtivo foram 

consideradas nesta dissertação. Vale ressaltar que todas as indústrias cerâmicas possuíam 

processos produtivos semiautomáticos e que em todas as etapas há geração de resíduos. Neste 

trabalho, o processo foi dividido em três etapas gerais, com suas subetapas. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo produtivo6 da indústria de cerâmica vermelha ou 

estrutural 

 

Primeira etapa: compreende as atividades de mineração (extração da argila), 

transporte e estocagem.  

                                                 
6
Fluxograma do processo produtivo, adaptado com base no fluxograma 01- processo de fabricação de cerâmica 

vermelha. Associação Brasileira de Cerâmica (ABC, 2002d). Disponível 

em:<http://www.abceram.org.br/asp/fg01.asp>. Acesso em: 11 Ago. 2010.  

 

http://www.abceram.org.br/asp/fg01.asp
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A lavra da argila era feita a céu aberto, com uso de máquinas. Em período de estiagem, 

algumas empresas faziam a aguação da área em exploração, a fim de minimizar a poeira 

proveniente do processo de extração. Após o desmonte da rocha, o barro era transportado por 

caminhões-caçamba até o pátio aberto da fábrica, onde era revolvido e ficava em repouso ao 

ar livre para “apodrecimento” (decomposição da matéria orgânica, lavagem de sais e aumento 

da plasticidade) por período não inferior a seis meses, para posteriormente ser utilizado, fato 

também descrito por Soares e Nascimento (2007). Quando necessário, era adicionada água à 

argila que se encontrava no pátio antes de ser moída. 

A água incorporada na preparação da matéria bruta era de origem de poços profundos 

próprios. A quantidade d’água utilizada é variável, dependendo, principalmente, da umidade 

da argila, o que geralmente é feito de forma empírica. As indústrias cerâmicas pesquisadas 

utilizavam, em média, 50 mil litros de água por dia.  

Segunda etapa: é a de beneficiamento, extrusão, corte e inspeção. 

Nesta etapa, as atividades são desenvolvidas, praticamente, num sistema automático, 

mediante interligação dos equipamentos em sequência, por meio de correias e esteiras 

transportadoras. O beneficiamento é a preparação da matéria-prima, onde os materiais são 

desagregados ou moídos. A argila é colocada no caixão alimentador, que dosará a quantidade 

necessária para alimentar a linha de produção. Nessa fase, a umidade deve variar entre 16% e 

25% para evitar perdas de eficiência, segundo o SEBRAE (2008). Em seguida, é conduzida 

por meio de esteiras de transferência até o desintegrador, onde acontece a trituração, para 

desintegrar os torrões de tamanhos diferentes e retirar pequenos corpos estranhos (pedaços de 

raízes e pedras) contidos na massa (argila). A argila é levada ao misturador para se tornar 

mais homogênea e favorecer a colagem. Se necessário, é adicionada água. Em seguida, a 

massa é levada ao laminador, que vai refinar e fracionar a argila e outros materiais existentes 

nela e completar a homogeneização, a fim de evitar as perdas produtivas e proporcionar 

melhor acabamento e maior resistência aos produtos. A massa fica em formato de lâmina. O 

passo seguinte é a extrusão. A lâmina de argila que saiu do laminador é conduzida à 

extrusora (maromba) e/ouprensa7(dependendo da peça que vai fabricar, usa a prensa), que 

                                                 
7
 Maromba e prensa são máquinas que moldam peças cerâmicas. A primeira é usada geralmente na fabricação de 

tijolos furados, elementos vazados, telhas e pisos estrudados; e a segunda consiste em moldar as peças por 

compressão para aproveitar determinados minerais não úteis para o uso em extrusora. A prensagem 

normalmente é mais utilizada na fabricação de telhas tipo francesa, americana, romana, portuguesa, cumieira e 

tijolos de pisos. LIMAVERDE, João de Aquino; SOUSA, Edivaldo Tavares; BRITO, Maria Salete de. A 

indústria de cerâmica vermelha no Nordeste. Fortaleza: BNB/ETENE, 1983.  
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compacta a massa plástica contra uma forma (boquilha), a qual dá a forma desejada à peça. 

Dependendo dos produtos desejados – telha ou tijolo furado – é trocada a boquilha da 

maromba. As lâminas de argila, após moldadas, seguem para o corte automático. 

Ocortador/rebarbador (fino cabo de aço) consiste em talhar a massa moldada nas dimensões 

desejadas e retirar as rebarbas, de acordo com o tipo de produto. A velocidade do corte é 

sincronizada com a produção da maromba. Após o corte e rebarba, as peças úmidas são 

retiradas manualmente. É nesse último processo que ocorre a inspeção, a fim de separar as 

peças defeituosas das não defeituosas. Até esta etapa, as intervenções humanas só ocorrem, 

praticamente, nas fases de beneficiamento (retirada de corpos estranhos da massa), operação 

dos equipamentos e inspeção. 

Terceira etapa: compreende os processos de secagem, queima, estocagem e 

expedição. 

Depois de inspecionadas, as peças são transportadas para terrenos ao ar livre e/ou 

galpões abertos, por meio de carrinhos empurrados a mão ou puxados por motocicletas.  

A secagem é uma fase muito importante. Consiste na eliminação da água dos produtos 

cerâmicos por meio de evaporação, antes de ir ao forno, o que reduz o teor de umidade, de 

20% a 30% para 5%, conforme o SEBRAE (2008). Assim, as peças adquirem mais resistência 

para a queima, são evitadas fissuras, deformações e porosidades. Esse processo é feito de 

forma natural e/ou artificial, sobressaindo-se o natural, haja vista as condições climáticas da 

região e os investimentos exigidos pelas estufas (câmaras).  

Na secagem natural (figura 4), as peças empilhadas sobre o solo e/ou dispostas sobre 

prateleiras, no pátio da empresa ao ar livre e/ou em galpões cobertos, ficam expostas às 

condições normais de temperatura do ambiente (recebem a ação do vento e do sol). Em 

período não chuvoso, a secagem à temperatura ambiente dura em torno de três a quatro dias, 

enquanto que em período de chuva pode ultrapassar dez dias.  
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Figura 4 – Tijolos e telhas secando ao natural no galpão de uma fábrica em Crato-CE 

(2010) 

 
Fonte: Foto pesquisa de campo (2010).  

A secagem artificial (figura 5) é feita por meio de grandes ventiladores espalhados 

pelos galpões e de secadores automáticos, dos tipos contínuos ou intermitentes (os secadores 

são câmaras fechadas onde o ar quente dos fornos é conduzido para seus interiores). 

Geralmente, a energia térmica usada nesses equipamentos é proveniente da recuperação de 

calor de resfriamento do forno ou do uso de uma fornalha só para esse fim. No primeiro 

secador, os artefatos cerâmicos são dispostos em carrinhos ou vagonetas (estantes de ferro 

sobre trilhos), que percorrem continuadamente um túnel, chegando ao final deste com as 

peças secas; no segundo secador, os artefatos são dispostos de forma a secar ao mesmo tempo. 

A secagem pode durar em torno de 24h a 48h, dependendo do tipo de mistura de massa de 

argila utilizada, da quantidade de água presente nas peças e do produto fabricado. Apenas 

uma empresa se utilizava somente do processo natural; as demais usavam os dois. 

Figura 5 – Tijolos sobre vagonetas para ser colocado na câmara de secagem artificial em 

uma cerâmica de Crato-CE (2010) 

 

                                     Fonte: Foto pesquisa de campo (2010). 
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A queima ou sinterização é o processo no qual o calor provoca transformações 

fisicoquímicas na massa argilosa. Esse processo ocorre da seguinte forma: as peças empilhadas 

nos pisos dos fornos e/ou em carrinhos sobre trilhos são preaquecidas e cozidas. A queima 

ocorre a temperaturas que variam entre 900ºC e 1.100ºC, variando conforme o produto e as 

condições da argila, segundo o SEBRAE (2008). Essa etapa requer muita atenção no controle 

da temperatura. Observou-se, na maioria das fábricas, que o controle não era feito apenas com 

base na experiência do profissional queimador, mas também por meio de painel automático.  

A escolha do tipo de forno a ser utilizado pela indústria de cerâmica vermelha resulta em 

significativa economia de energia e redução da perda na produção. Os fornos, de modo geral, são 

responsáveis pela qualidade do produto final. Pode-se constatar que todas as indústrias de 

cerâmica vermelha visitadas utilizavam fornos a lenha, estes variando entre os do tipo intermitente 

e contínuo, sendo eles abóboda (34%), paulistinha (22%), Hoffmann (34%) e túnel (10%), os 

quais são alimentados não apenas com lenha, mas com outros tipos de insumos energéticos.  

5.5.3.1 Tipos de fornos 

5.5.3.1.1 Fornos Intermitentes 

O forno intermitente do tipo abóbada (figura 6) é utilizado tanto para a queima de tijolos 

quanto de telhas, sendo considerado um dos melhores para operar estas, mesmo com alguns 

problemas relacionados à produtividade e à qualidade. Caracteriza-se por ser econômico, de fácil 

operação e boa adaptação a qualquer tipo de combustível. O tempo de queima aproximado, 

observado nas cerâmicas, varia entre 34 e 36 horas no forno pequeno e de 65 a 70 horas no forno 

grande, de acordo com a argila utilizada. O “queimador” nesse tipo se localiza na parte lateral. 

Figura 6 – Fornos do tipo abóbada 

 
Fonte: Foto pesquisa de campo (2010). 



 

 

 

90 

O forno paulistinha (figura 7) possui queimadores laterais e é muito utilizado para a 

queima de telhas, porém, é tido como um forno não muito fácil de operar e pouco econômico. 

Nesse tipo de forno, a tiragem dos gases provenientes da combustão é feita no piso, mediante 

a redução de pressão causada por um exaustor ou uma chaminé. 

Figura 7 – Fornos do tipo paulistinha em uma cerâmica em Crato-CE (2010) 

 

                                 Fonte: Foto pesquisa de campo (2010). 

5.5.3.1.2 Fornos Contínuos 

O forno do tipo Hoffmann (figura 8) é composto por várias câmaras, que fazem a 

queima simultânea das peças cerâmicas, sendo largamente utilizado para a queima de blocos e 

tijolos. Apresenta como características: economia no ponto de vista operacional, fácil 

manuseio, boa produtividade e bom rendimento energético. Segundo Pessoa (2004), o forno 

Hoffmann é utilizado em todo o Ceará e apresenta custo de construção relativamente baixo, 

não sendo indicado para a queima de telhas em virtude da falta de distribuição uniforme do 

calor decorrente da forma e disposição das telhas nas câmaras de queima.  

A temperatura utilizada para a queima, nesse tipo de forno, é estimada entre 850ºC a 

900ºC. Os gases quentes da combustão são conduzidos para a chaminé ou aspirados por 

exaustores, que jogam o ar quente dentro das câmaras que estão em fases de preaquecimento e 

de secagem das peças, antes de levá-los às chaminés. Os “queimadores”, nesse caso, ficam 

situados na parte superior (figura 5). Além do controle humano, baseado na experiência, o 

monitoramento é feito também, em alguns fornos, por meio de equipamentos elétricos.   

De acordo com um trabalhador responsável pela queima em uma das empresas, o forno 

Hoffmann estava em funcionamento (aceso direto) desde o ano 2000 até a época da pesquisa, 
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sem interrupção no processo de queima. Quando os fornos apresentam problemas e têm que 

parar de funcionar, isso representa prejuízo significativo para o empreendedor.   

Figura 8 – Vista superior do forno do tipo Hoffmann, em uma cerâmica de Crato-CE 

(2010), mostrando os queimadores e insumos energéticos (lenha e nos sacos 

coco babaçu) 

 

Fonte: Foto pesquisa de campo (2010). 

O forno túnel é considerado moderno e eficiente no uso de energia. Consoante 

Pessoa (2004), no entanto, apresenta alto custo de construção e retorno de investimentos 

em longo prazo. Possui 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 podem ser 

aproveitados para a combustão ou para secagem das peças. Pode-se constatar, em algumas 

fábricas, o resgate dos gases da combustão para secagem das peças, o que representa 

redução na liberação destes para a atmosfera. 

O transporte das peças cerâmicas ao longo desse tipo de forno se dá por meio de carros 

metálicos (vagonetas), ativados por sistema automático, sobre os quais é montada uma base 

cerâmica, onde são organizadas as pilhas de peças. 

Segundo relatos de alguns queimadores entrevistados, o trabalho desempenhado por eles 

exige muito esforço físico e responsabilidade. Trabalham 12 horas por dia e folgam 24 horas. 

Muitas vezes fazem as refeições em cima do próprio forno por não poder se ausentar do local. 

Por fim, a estocagem. As peças acabadas passam por uma seleção e são armazenadas 

nos galpões das cerâmicas para posterior expedição. Em todos os processos da terceira 

etapa, ocorrem inspeção e transporte. O transporte das peças, na terceira etapa, é realizado 
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por meio de carrinhos de mão ou puxados por motocicletas, ou sobre trilhos (nos fornos e 

câmaras de secagem). 

5.5.4 Produtos 

Observou-se que havia certa uniformidade das empresas no que se refere ao padrão 

tecnológico, sendo que apenas uma apresentava diferenças, equipamentos e maquinários 

menos modernos, em relação às outras. Das indústrias envolvidas no estudo, 100% delas têm 

como base da produção tijolos de vários tamanhos e telhas de tipos diversos, que juntos 

representam 72,8% do total dos produtos por elas fabricados. Algumas unidades produzem 

lajota e revestimento para parede. O percentual dos produtos fabricados pelas quatro empresas 

é o seguinte: 36,4 % correspondem a tijolos, 36,4% a telhas, 18,2% a lajotas e 9% a 

revestimentos. A figura 9 ilustra esses produtos.  

 Afora os produtos de queima vermelha, em meados da década passada, algumas dessas 

empresas começaram a inovar a produção no Município, fabricando, em pequena escala, 

peças de cerâmica branca e mesclada. Outras inovações são a impermeabilização de telhas e a 

fabricação de telhas coloridas, que, após a queima e resfriamento, recebem tintura. As telhas 

são do tipo: colonial, cumeeira, portuguesa, americana e romana. 

Figura 9 - Produtos fabricados pelas indústrias de cerâmica vermelha de Crato-CE 

(2010) 

 

Telha colonial e tijolos de 6 e 8 furos, lajota e revestimento para parede 

Fonte: Foto pesquisa de campo (2010). 

Em se tratando de qualidade, todas as cerâmicas afirmaram realizar controle de 

qualidade da matéria-prima e dos produtos acabados.  
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O caráter de comercialização local dos produtos cerâmicos é positivo, pois favorece, 

dentre outros aspectos, o crescimento econômico local e a redução dos impactos gerados com 

o transporte dos produtos até os pontos de consumo. As empresas maiores, contudo, tendem a 

expandir seus negócios, buscando outros mercados, sendo interessante manter uma estrutura 

heterogênea (empresas com diferentes portes para atender um mercado também heterogêneo). 

Os produtos cerâmicos do Crato estão ultrapassando as fronteiras nordestinas e 

chegando a outras regiões, como a Norte. A pesquisa mostrou que 50% das indústrias 

destinavam seus produtos apenas para a Região Nordeste, enquanto os outros 50% eram 

distribuídos para o Nordeste e para o Norte. Segundo os empresários do ramo ceramista, os 

seus produtos saem por melhor preço para a região Norte, em comparação com o preço pago 

na região Nordeste. Essa exportação representa a expansão do setor na região que, além de 

abastecer o mercado local, apresenta condições de atender a outras demandas.  

5.6 Insumos energéticos 

No passado, além da lenha, os produtos derivados do petróleo eram usados para 

alimentar os fornos da indústria cerâmica de Crato, sendo aqueles emissores de gases 

poluentes para a atmosfera. Iniciou-se, na década passada, mudança na matriz energética e 

atualmente, as indústrias pesquisadas têm como base energética a biomassa.  

A atividade ceramista está entre aquelas em que ainda há o predomínio do uso da lenha, 

realidade citada por Dias et al. (1999), Pessoa (2004), Brasil (2010) e constatada neste estudo, 

conforme gráfico 1. Costa, Freitas e Hessel (2010) apontam a indústria cerâmica como 

responsável por consumir parte da cobertura vegetal da chapada do Araripe. 

O combustível mais utilizado pelas indústrias participantes da pesquisa é a madeira, 

tradicionalmente chamada de lenha, no caso, a lenha de reflorestamento (31%).  Esse aumento 

no uso de lenha de manejo florestal vai ao encontro do que aponta o Anuário Estatístico do 

Setor de Transformação de Não-Metálico (2010) sobre a tendência no aumento do uso desse 

tipo de lenha como forma de garantir a sustentabilidade energética, segundo BRASIL (2010).  
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Gráfico 1 – Distribuição relativa dos tipos de insumos energéticos utilizados pelas 

cerâmicas de Crato (2010) 

 

             Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Três indústrias (das quatro pesquisadas) utilizavam mais de dois tipos diferentes de 

insumos no processo de queima, enquanto uma delas fazia uso somente da lenha. Embora 

todos os empresários participantes do estudo tenham afirmado usar “madeira legal”, oriunda 

de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) previsto no Código Florestal Brasileiro de 

1965, somente três empresas possuíam o PMFS, e uma indústria empregava lenha de manejo 

oriunda de áreas de terceiros. No geral, 25% do total das indústrias utilizavam, somente, lenha 

de manejo procedente de área própria; 50% usavam parte de área própria e outra de terceiros e 

25%, somente, de origem de áreas de terceiros. 

Os insumos energéticos utilizados pela indústria cerâmica cratense são oriundos de 

municípios da região do Cariri (37,5%), de outras regiões do Estado do Ceará (25%) e dos 

Estados de Pernambuco e Piauí (37,5%). 



6 INDICADORES E ÍNDICES 

Os indicadores utilizados acordam com os objetivos propostos por esta dissertação. Para isso, 

foram aqui classificados em três dimensões, a saber: indicadores de qualidade de vida e ambiental e de 

sustentabilidade das empresas cerâmicas. Trabalhou-se com indicadores qualitativos e quantitativos. 

Os dados coletados possibilitaram verificar a contribuição de cada indicador na formação 

dos índices de qualidade de vida dos trabalhadores e das pessoas das comunidades, do índice de 

qualidade ambiental da área do estudo e o de sustentabilidade ambiental das cerâmicas. 

No intuito de verificar a relação das atividades da indústria de cerâmica vermelha de Crato 

com a qualidade de vida dos trabalhadores e da comunidade do entorno, foram aplicadas entrevistas 

com os profissionais das fábricas e com as pessoas das comunidades de Monte Alegre, Lagoinha e 

Juá, abordando, dentre outros, os aspectos ambiental, de condições de moradia e saneamento; 

econômico, e de lazer e saúde, os quais compõem os índices elaborados neste trabalho. 

6.1 Indicadores do índice de qualidade de vida dos trabalhadores da 

indústria de cerâmica vermelha de Crato 

6.1.1 Moradia e saneamento 

Em se tratando das condições de moradia, 93,9% dos trabalhadores moravam em casas de 

alvenaria (a maioria própria) e 6,1% em casas de taipa (a maioria própria). Noventa e nove por cento 

das residências possuíam energia elétrica e 72,2% recebiam água encanada; o restante, 25,7%, captava 

água de poço profundo ou cacimba e 2,1%, água de açude. O tratamento que a água recebia se dava 

por meio de cloração e filtração (96,9%) e 3,1% não realizam nenhum tipo de tratamento na água.  

Os dejetos eram destinados para fossa séptica (87,6%), rede de esgoto (9,3%), fossa 

negra (2,1%) e jogado a céu aberto (1%). 
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Os indicadores de moradia e acesso ao serviço de saneamento básico possibilitam aos 

trabalhadores menores níveis de incidência de doenças, sobretudo, aquelas veiculadas pela 

água; desta maneira, favorecem melhores condições de vida. 

6.1.2 Econômico 

• Renda 

A renda dos trabalhadores era, em geral, proveniente da indústria cerâmica. Com efeito, 

93% dos entrevistados tinham o emprego na indústria de cerâmica como sua única fonte de 

renda; 7%, além da indústria, trabalhavam no comércio, em outros tipos de indústrias e com 

vendas e informática; eram funcionários públicos e faziam bicos (consertos elétricos, 

hidráulicos; construção civil). A renda das famílias dos trabalhadores variava de R$ 545,00 

(um salário mínimo) a R$ 3.000,00. Este último representa 1% das famílias. 

 Dos entrevistados, 100% consideraram o setor cerâmico responsável por ensejar 

emprego e renda para as comunidades. 

• Acesso a bens duráveis 

As atividades da indústria cerâmica proporcionaram aumento no poder de compra dos seus 

trabalhadores, representado pelos bens duráveis adquiridos após inserção nesse setor industrial.  

O emprego favoreceu às pessoas maiores possibilidades de adquirir, dentre outras coisas, 

bens duráveis e não duráveis. Além do emprego, no entanto, a aquisição dos bens representados 

na tabela 4, pode estar relacionada à facilidade do crediário (parcelamento de compras). 

Tabela 4 – Distribuição relativa dos trabalhadores, segundo a posse de bens duráveis 

adquiridos após ingresso na indústria cerâmica de Crato-CE (2010) 

Bens adquiridos Distribuição relativa 

dos trabalhadores 

Televisor 54 

Telefone celular 54 

Geladeira 49 

Fogão a gás 51 

Aparelho de DVD 52 

Aparelho de som 48 

Liquidificador 45 

Bicicleta 39 

Rádio 34 

Moto ou carro 28 

                                     Fonte: Dados da pesquisa 
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A maioria dos bens duráveis adquiridos após ingresso na indústria cerâmica é 

representada por eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. O televisor aparece como um 

dos dois bens mais possuídos, o que reforça ser este equipamento a principal fonte de lazer 

dos trabalhadores. 

6.1.3 Lazer 

As atividades consideradas por 41,2% dos trabalhadores como de lazer oferecidas pelos 

empresários foram: confraternização natalina, passeio para o SESI (no dia do trabalhador) e 

copa e torneio de futebol - o último ocorre com frequência.  

Os momentos de lazer coletivos favorecem a aproximação e convivência entre as 

pessoas, além de prevenir e/ou diminuir a fadiga e o estresse, muitas vezes, decorrentes da 

sobrecarga de trabalho. A promoção da saúde vai além de um estilo de vida saudável, ela 

segue na busca de um bem-estar global, individual e coletivo. O paradigma da saúde como 

qualidade de vida requer uma ação abrangente, que extrapola o setor saúde como único 

responsável (HARADA et al.,[?]). 

Quanto à principal fonte de lazer pessoal, 28% dos entrevistados indicaram a televisão 

como seu principal lazer; 19% utilizam o tempo de lazer ouvindo música, 18% passeando, 

14% jogando bola, 14% frequentando balneários e 7% em festas. 

6.1.4 Saúde 

Considerando as informações da investigação de campo, as doenças mais frequentes 

entre os trabalhadores das cerâmicas em Crato estão relacionadas ao aparelho respiratório, 

ocorrendo a 50% (rinite, sinusite, alergia respiratória e pneumonia). Em seguida a enxaqueca, 

com 27% e alergia de pele com 23%.  

Verificou-se que 39% dos trabalhadores consideraram as causas das doenças ora citadas as 

atividades cerâmicas, sendo estas a emissão de poeira e fumaça no ambiente de trabalho, a falta do 

uso de máscara nesse ambiente (embora ofertada pelas empresas), a temperatura dos fornos e o 

estresse decorrente do trabalho. Segundo 61% dos entrevistados, as demais causas das doenças 

não tinham relação com a indústria, porquanto relacionadas ao crescimento e variação da 

temperatura do ambiente natural, ao uso de cigarro, problema na visão, ingestão de alimentos 

indevidos e ao contato com animais e palha de arroz, que desencadeiam alergias na pele. 
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Portanto, embora a comunidade e os trabalhadores tenham associado as causas das 

doenças às cerâmicas, se pode perceber que a maioria apontou como causa os fatores alheios 

às atividades dessa indústria. Com base nas observações in loco, mesmo adotadas as medidas 

de prevenção da poluição atmosférica, foi possível perceber a existência de poeira nos pátios e 

galpões das fábricas (inerente a essa atividade) e a falta do uso de máscaras, que segundo as 

empresas e os empregados são disponibilizados, mas há uma resistência por parte dos 

trabalhadores em fazer uso. Essa falta de prevenção pode ter levado ao acometimento dessas 

doenças respiratórias e de pele e, que por algum motivo não foram associadas a essa 

atividade. Tal fato pode estar vinculado à relação deles com os donos das cerâmicas, com a 

necessidade de emprego oferecido pela indústria ou ao desconhecimento sobre as patologias 

decorrentes deste tipo de exposição. 

Os trabalhadores relataram não possuir plano de saúde pago pelas empresas, e que, ao se 

afastarem das atividades por motivo de doença, pelo período de até 15 dias, recebiam da 

empresa os vencimentos correspondentes aos dias de afastamento. Havendo necessidade de 

um período superior a 15 dias, os trabalhadores recorriam à Previdência Social, segundo 

amparado pela Legislação. 

6.1.5 Incômodos causados pelas atividades do setor de cerâmica vermelha 

Os fatores que causavam incômodos aos trabalhadores entrevistados eram a poeira 

(27%), a fumaça (26%), a modificação da paisagem natural (21%), que segundo a percepção 

dos mesmos significa a retirada da cobertura vegetal e do solo que descaracteriza o ambiente; 

o barulho dos equipamentos das fábricas (15%) e o barulho dos veículos transportadores de 

matéria-prima e produtos (11%).  

Nesse sentido Ganime (1993) ressalta que o ruído industrial existe em todas as indústrias 

em detrimento do funcionamento de várias máquinas dos mais variados tipos, algumas 

máquinas principalmente as dotadas de menos tecnologia produzem ruídos excessivos, acima 

do tolerável. Este tipo de ruído está em conflito com as condições de vida humana e contrapõe-

se ao aumento da produtividade do trabalho e qualidade da saúde do trabalhador, ou seja, se o 

empregado é obrigado a trabalhar em ambientes ruidosos diminui sua produtividade por efeitos 

psico-fisiológicos, que vão desde a simples irritação até a perda de audição. 
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6.2 Contribuições dos indicadores na composição do índice de qualidade 

de vida dos trabalhadores das cerâmicas e os resultados do IQV 

O indicador de saúde teve a maior contribuição no IQV dos trabalhadores da indústria 

cerâmica. Em segundo lugar, ficou o de moradia e saneamento; em terceiro, o lazer, em quarto, o 

indicador econômico e, em quinto, o de incômodos/insatisfações, conforme a tabela 6 e gráfico 2. 

Comparando a participação dos indicadores de moradia e saneamento com o de saúde, é 

possível reforçar a relação entre ambos, quando se falou, anteriormente, que o acesso ao 

serviço de saneamento básico contribui para menores níveis de incidência de doenças. 

Embora a enxaqueca e as doenças respiratórias e de pele tenham sido consideradas por 35% 

dos trabalhadores como impactos relacionados com as atividades desempenhadas, não se pode 

atribuir, exclusivamente, a culpa à atividade cerâmica, uma vez que outros fatores contribuem 

para o acometimento dessas doenças, como os diversos tipos de vírus, sobretudo os das 

gripes, que afetaram seres humanos na última década. Embora as medidas preventivas, 

adotadas pelas empresas cerâmicas, não façam parte do cálculo do indicador de saúde, se 

pode atribuir sua contribuição para o favorecimento da saúde dos trabalhadores. 

Confrontando os índices de qualidade de vida dos trabalhadores por empresa, se percebe 

a proximidade destes, aparecendo apenas uma empresa (D) em que o valor do IQV é menor, 

podendo se atribuir aos baixos indicadores de lazer e de incômodos/insatisfações causados 

pelas cerâmicas, em relação às demais, (tabela 5). 

À vista do resultado apresentado para o IQV dos trabalhadores em estudo, o nível de 

qualidade de vida é considerado médio, pois o resultado final 0,62 está entre 0,5 e 0,8. 

Tabela 5 –Indicadores e índices de qualidade de vida (IQV) dos trabalhadores da 

indústria de cerâmica vermelha de Crato-CE (2010) 

Indústrias 

Índice de 

qualidade de vida 

(IQV) 

Indicadores IQV dos trabalhadores da indústria 

cerâmica  

 Moradia e 

saneamento 
Econômico Lazer  Saúde  

Incômodos/ 

Insatisfações 

A 0,64 0,85 0,33 0,86 0,88 0,26 

B 0,61 0,82 0,38 0,68 0,91 0,28 

C 0,64 0,85 0,39 0,80 0,93 0,24 

D 0,57 0,82 0,34 0,63 0,92 0,15 

Média 0,62 0,83 0,36 0,74 0,91 0,23 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 
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Tabela 6 – Contribuições dos indicadores para o IQV dos trabalhadores da indústria 

cerâmica vermelha de Crato-CE (2010) 

Indústrias IQV 

Contribuições relativas dos indicadores para o 

IQV dos trabalhadores 

Moradia e 

saneamento 
Econômico Lazer  Saúde 

Incômodos/ 

insatisfações 

A 0,64 26,59 10,42 27,12 27,59 8,29 

B 0,61 26,68 12,48 22,15 29,54 9,15 

C 0,64 26,49 12,14 25,03 28,89 7,44 

D 0,57 28,71 11,99 21,91 32,14 5,26 

Média 0,62 27,12 11,76 24,05 29,54 7,53 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Gráfico 2- Contribuições dos indicadores para os índices dos trabalhadores da indústria 

de cerâmica vermelha de Crato-CE (2010) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

6.3 Indicadores de qualidade de vida dos moradores das comunidades do 

entorno das indústrias de cerâmica 

Do total de pessoas entrevistadas nas localidades de Monte Alegre, Lagoinha e Juá, 

74% eram homens. A maioria dos entrevistados (58,9%) morava nas localidades há mais de 

dez anos, portanto acompanhou as mudanças ocorridas na área do estudo ao longo do tempo. 
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6.3.1 Moradia e saneamento 

Dos moradores entrevistados, 83,8% moravam em casas de alvenaria (a maioria 

própria) e 16,2%, em casas de taipa próprias. Quanto a energia elétrica e água encanada 

tratada, 100% dos entrevistados tinham acesso. A água era tratada com cloro, porém (19,1%) 

realizavam, também, os processos de filtração e/ou fervura. 

Quanto ao destino dos dejetos, 97% das residências destinavam para fossas sépticas; 

1,5% para fossas negras e 1,5% a céu aberto. 

As condições de moradia e saneamento dos trabalhadores das cerâmicas, e dos 

moradores das comunidades do entorno, de um modo geral, podem ser consideradas 

compatíveis com o de recursos mínimos necessários à saúde e bem-estar humano. 

Os indicadores de moradia e saneamento favorecem a elevação do nível de qualidade 

de vida dessas pessoas, uma vez que as residências dispõem dos recursos mínimos 

necessários de habitação. 

6.3.2 Econômico 

• Renda 

Em relação à geração de emprego, 100% dos entrevistados disseram que a indústria 

cerâmica é geradora de emprego para as comunidades do entorno. Quanto à absorção de mão 

de obra local pela atividade industrial em alusão, 69,1% responderam ter algum membro da 

família trabalhando nesse setor, fato demonstrativo de que a indústria cerâmica está gerando 

emprego e renda para as comunidades do entorno. 

A renda mínima das famílias entrevistadas nas comunidades era de R$ 150,00 (equivalente 

a 2% dos entrevistados), a renda máxima de R$ 3.000,00 (equivalente a 3% dos entrevistados) e 

38% possuía renda de um salário mínimo (R$ 545,00). A renda era de origens diversas: 34% eram 

da indústria cerâmica, 21% de outros serviços (garçom, venda de lanches, rádio, babá e órgãos 

públicos), 17% de aposentadoria, 7,4% dos programas sociais do Governo Federal (bolsa-família 

e bolsa-escola), 7% da agricultura, 6,3% do comércio, 6,3% de outros tipos de indústrias e 1% da 

reciclagem. Vale ressaltar que havia famílias com renda de mais de uma origem.  
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A vida da maioria das famílias entrevistadas nas comunidades é financeira e 

socialmente limitada, haja vista a renda que possuem. Esse aspecto reflete na qualidade de 

vida, contribuindo, dentre outros fatores, para limitar o acesso a alimentação saudável, 

diversificada e de qualidade, bem como, ao atendimento de saúde de qualidade; contribuindo 

para a falta de conforto nas habitações e restringir o acesso dessas pessoas ao lazer, limitando-

os a assistir televisão e ouvir música. Outro aspecto que se pode destacar é o baixo percentual 

da renda oriunda da agricultura, uma vez que as comunidades estão localizadas na zona rural, 

o que reforça a tendência das pessoas das comunidades para o trabalho no setor cerâmico em 

vez da agricultura e aos benefícios dos programas sociais do Governo Federal. 

• Bens duráveis 

Em relação aos bens duráveis apresentados na tabela 7, a maioria dos entrevistados 

possuía televisor em suas residências, o que reforça a ideia de que a televisão é a principal 

fonte de lazer para as famílias residentes nas comunidades. Embora o fogão a gás tenha 

aparecido em segundo lugar, depois do televisor, o percentual de lares que não dispõem desse 

bem é elevado. Isso mostra que ainda há percentual considerável (6%) de famílias que usam 

fogões abastecidos por lenha e/ou carvão. 

Tabela 7 – Distribuição relativa dos moradores entrevistados segundo os bens duráveis 

existentes nas suas residências 

 

Bens possuídos Distribuição relativa 

dos moradores 

Televisor 97 

Fogão a gás 94 

Geladeira 87 

Aparelho de DVD 76 

Telefone celular 74 

Aparelho de som 69 

Liquidificador 65 

Bicicleta 38 

Moto ou carro 29 

         Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

6.3.3 Lazer 

A falta de infraestrutura para o lazer coletivo nas comunidades foi reconhecida por 

79% dos pesquisados, enquanto 21% consideraram a quadra da escola e os bares como 

locais de opções de lazer. Quanto ao lazer pessoal, 44% informaram utilizar o tempo para 
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assistir à televisão, 24% para passear, 22% ouvir música e 10% para frequentar festas. 

Vale salientar que no questionário só foram apresentadas as opções de lazer citadas e a 

opção outros tipos de lazer não foi apontada. 

6.3.4 Saúde 

As doenças que mais acometem os moradores das comunidades do entorno das fábricas 

de cerâmicas estavam relacionadas às do aparelho respiratório (49%) dentre elas rinite, 

sinusite, alergia respiratória e pneumonia, enxaqueca (38%) e alergia de pele (13%). A poeira 

e a fumaça, oriundas das atividades ceramistas, foram apontadas como fatores de causa de 

doenças por 35% dos entrevistados; enquanto 65% atribuíram a outros fatores a causa das 

doenças, como o aumento e variação da temperatura do ambiente natural; a fumaça 

proveniente da queima realizada no lixão, uso de cigarro, estresse, problema de visão, 

manipulação de produtos de limpeza e ingestão de alimentos indevidos. 

6.3.5 Incômodos 

Os fatores que causavam incômodos aos moradores entrevistados eram a poeira, que 

representou 31%, a fumaça (24%), a modificação da paisagem natural (21%), o barulho dos 

equipamentos das fábricas (16%), o barulho dos veículos transportadores de matéria-prima e 

produtos (7%) e a destruição da natureza (1%).  

O incômodo causado pela modificação da paisagem natural teve expressão, também, 

na maneira de falar dos pesquisados, durante as entrevistas. Atribui-se, neste trabalho, a 

expressão oral, ao fato de pertença ao lugar, uma vez que a maioria dos entrevistados 

residia há mais de dez anos na área e eles acompanharam as transformações que 

ocorreram na paisagem, há aproximadamente três décadas, desde que essas fábricas 

entraram em atividade, mas que se intensificaram da década de 2000 para cá, com a 

expansão do setor cerâmico nessa região. 

6.4 Outro aspecto relacionado às comunidades 

Mesmo tendo optado pela não composição do nível educacional no índice de qualidade 

de vida das comunidades, se achou conveniente acrescentá-los na dissertação, uma vez que se 

referem a aspectos importantes da comunidade. 
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6.4.1 Nível educacional 

O nível educacional dos entrevistados nas comunidades de Monte Alegre, Lagoinha e 

Juá é considerado baixo, conforme demonstra a tabela 8. 

Tabela 8 – Distribuição absoluta e relativa dos moradores entrevistados nas 

comunidades, segundo o grau de instrução 

 

Grau de Instrução  Frequência 

absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Percentual 

acumulado 

Sem escolaridade 8 11,8 11,8 

Analfabeto funcional 3 4,4 16,2 

Ensino fundamental I completo 34 50,00 66,2 

Ensino fundamental II completo 8 11,8 78,00 

Ensino médio completo 15 22,00 100 

Total 68 100  

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

A falta de escolaridade dos entrevistados não está relacionada à ausência de instituição 

educacional na área da pesquisa, uma vez que existe escola de ensino fundamental, senão na 

própria comunidade, mas em comunidade próxima. Para cursar o ensino médio, no entanto, as 

pessoas precisam se deslocar para a Sede do Município. A maioria dos entrevistados (78%) 

não tinha o ensino médio.  

O fato de 69,1% dos entrevistados terem algum membro familiar trabalhando nas 

cerâmicas, e de 34% da renda das famílias dos entrevistados advirem desse segmento 

industrial, demonstrou que, além da contribuição do setor para a geração de emprego e renda 

nas comunidades, o percentual de absorção de mão de obra local pode estar relacionado ao 

baixo nível de escolaridade, aspecto que dificulta a inserção dessas pessoas em mercado que 

exija grau de escolaridade mais elevado.  

6.5 Índices de qualidade de vida dos moradores das comunidades do 

entorno das cerâmicas e as contribuições dos indicadores 

Os indicadores de moradia e saneamento tiveram a maior contribuição no IQV dos 

moradores das comunidades, seguido do de saúde e lazer, conforme a tabela 10 e gráfico 3. 

As condições de moradia e saneamento das comunidades do entorno, de modo geral, podem 

ser consideradas compatíveis com o mínimo de recursos necessários à saúde e bem estar humano. 
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Essa relação pode ser estabelecida quando confrontado o indicador de condições de moradia com o 

de saúde, pois ambos favorecem melhores condições do nível de qualidade de vida. 

Ainda que as doenças respiratórias tenham aparecido como impacto negativo percebido 

pelos moradores das comunidades (responsável por 40% das doenças citadas anteriormente), 

o percentual de entrevistados que atribuiu a causa dessa doença à atividade cerâmica é 

relativamente baixo (13%), em relação ao número de entrevistados. Portanto, com base no 

percentual de causas das doenças respiratórias, não se pode atribuir às atividades cerâmicas, 

exclusivamente, a elevação do número, pois outros fatores podem ser relacionados, como os 

citados anteriormente, no tópico do IQV dos trabalhadores. 

Comparando os índices de qualidade de vida das comunidades Monte Alegre apresentou 

IQV mais elevados do que Lagoinha e Juá. 

Os indicadores que menos contribuíram para o IQV dos moradores das comunidades foram o de 

incômodos/insatisfações causados pelas cerâmicas e o econômico, conforme mostra a tabela 10 e gráfico 3. 

O resultado do IQV permite considerar o nível de qualidade de vida das comunidades 

médio, pois o resultado final 0,66 está entre 0,5 e 0,8, de acordo com a tabela 9. 

O indicador de incômodos/insatisfações provenientes das atividades cerâmicas, tanto 

dos trabalhadores quanto das comunidades, demonstrou pouca influência no IQV.  

Embora a comunidade tenha associado as causas das doenças às cerâmicas, a maioria 

apontou como causa os fatores alheios às atividades desse setor. Fato semelhante ao dos 

trabalhadores comentado anteriormente. 

Tabela 9 – Indicadores e índices de qualidade de vida (IQV) dos moradores das 

comunidades do entorno da indústria cerâmica vermelha de Crato-CE 

(2010) 

Comunidades 

Índices de 

qualidade 

de vida 

(IQV) 

 

Indicadores do IQV das comunidades 

Moradia e 

saneamento 
Econômico Lazer 

Incômodos/ 

insatisfações 
 Saúde 

Monte Alegre 0,70 0,89 0,46 0,88 0,37 0,88 

Lagoinha 0,67 0,89 0,45 0,65 0,42 0,93 

Juá 0,61 0,89 0,54 0,66 0,25 0,71 

Média 0,66 0,89 0,48 0,73 0,35 0,84 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 
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Tabela 10 – Contribuições dos dicadores para o IQV dos moradores das comunidades 

do entorno das indústrias de cerâmica vermelha de Crato-CE (2010) 

Comunidades IQV 

Contribuições relativas dos indicadores para o IQV 

das comunidades  

Moradia e 

saneamento 
Econômico Lazer 

Incômodos/ 

insatisfações 
Saúde 

Monte Alegre 0,70 25,51 13,19 25,38 10,69 25,23 

Lagoinha 0,67 26,55 13,56 19,46 12,49 27,94 

Juá 0,61 29,16 17,69 21,62 8,18 23,35 

Média 0,66 27,07 14,82 22,15 10,45 25,51 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Gráfico 3 - Contribuições dos indicadores para o índice de qualidade de vida da 

população das comunidades do entorno das indústrias de cerâmica 

vermelha de Crato-CE (2010) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

6.6 Índice de qualidade ambiental (IQA) da área do estudo e as 

contribuições dos indicadores 

O resultado do IQA permite considerar o nível de condições ambientais da área do 

estudo como baixo, pois o resultado 0,48 está entre 0 e 0,5 (tabelas 11 e 12). Esse baixo valor 

decorre da poluição atmosférica, degradação do meio ambiente e modificação da paisagem 

natural, conforme a percepção dos trabalhadores e moradores das comunidades. 
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As condições ambientais refletem positiva ou negativamente no equilíbrio dos ecossistemas 

naturais e na qualidade ambiental e de vida dos seres vivos. O IQA da área do estudo demonstra 

que se faz necessária mais atenção, por parte das empresas ceramistas, com as questões 

ambientais, principalmente por ser esse setor dependente diretamente dos recursos naturais. 

Tabela 11 - Índice de qualidade ambiental (IQA) da área do estudo, Crato-CE (2010) 

 

Índice  
Indicadores do IQA 

Ambiental  Mudanças na área do estudo Impactos da indústria cerâmica 

0,48 0,49 0,46 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Tabela 12 - Contribuições dos indicadores para o IQA da área do estudo, Crato-CE 

(2010) 

Índice  
Contribuições dos indicadores para IQA 

Ambiental  Mudanças na área do estudo Impactos da indústria cerâmica 

0,48 52,01 47,99 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

6.7 Contribuições dos indicadores na composição do índice de 

sustentabilidade ambiental da indústria cerâmica e os resultados do 

ISA 

As empresas cerâmicas apresentaram nível de sustentabilidade médio, pois o resultado 

do índice final foi 0,71 e está entre 0,5 e 0,8 (tabela 13). 

Apenas uma cerâmica (D), das quatro entrevistadas, apresentou baixo índice de 

sustentabilidade ambiental. Seu desempenho se pode atribuir, em parte, ao fato de ela não 

dispor de área para realizar extração mineral. Desta maneira, para evitar a subestimação do 

índice de sustentabilidade ambiental, foi usado o valor (0,5) para os indicadores de medidas 

de prevenção da poluição do solo, de recuperação da área de lavra parada e do destino do 

estéril/restolho do desmatamento da área de lavra dessa empresa. 

O índice de sustentabilidade ambiental mostrou que o setor cerâmico de Crato, embora, 

ainda que timidamente, está se preocupando com o meio ambiente e investindo em técnicas, 

tecnologias e práticas que previnam e/ou minimizem os impactos de diferentes naturezas, 

sobretudo ambientais.  
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O índice de sustentabilidade ambiental das cerâmicas recebeu maiores contribuições dos 

indicadores de redução da poluição sonora e atmosférica, seguido dos indicadores de destino 

do estéril do desmatamento, das medidas de recuperação da área de lavra e de medidas de 

prevenção da poluição do solo. Veja a tabela 14 e gráfico 4. 

Apesar de as fábricas utilizarem biomassa como fonte energética, o uso da lenha 

predomina nessa atividade (embora de reflorestamento), o que fez com que o indicador de 

fontes de energias tivesse baixa contribuição na formação do índice, assim como o indicador de 

projetos. Investe-se em projetos sociais, porém, em relação à Educação Ambiental, nada é feito. 

Tabela 13 – Indicadores e índices de sustentabilidade ambiental da indústria cerâmica 

de Crato-CE (2010) 

Indús- 

trias 

Índices 

de 

susten- 

tabili 

dade 

ambi 

ental 

(ISA) 

INDICADORES DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA CERÂMICA 

Projetos 

de 

Educação 

Ambien- 

tal e 

social 

Fontes 

energé-

ticas 

Medidas de 

redução da 

poluição 

atmosféri- 

ca 

(produção 

e lavra) 

Medidas de 

redução da 

poluição 

sonora 

(produção 

e lavra) 

Medidas de 

prevenção 

da poluição 

do solo 

(área de 

lavra) 

Reutiliza- 

ção dos 

resíduos da 

produção e 

rejeito da 

mineração 

Destino 

do 

estéril/res

tolho do 

desmata

mento 

da área 

de lavra 

Medidas de 

recuperaçã

o da área 

de lavra 

parada 

definitivo 

A 0,84 0,33 0,50 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 

B 0,84 0,33 0,50 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 

C 0,81 0,33 0,50 0,73 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 

D 0,36 0,00 0,00 0,47 0,50 0,50 0,38 0,50 0,50 

Média 0,71 0,25 0,38 0,80 0,88 0,88 0,75 0,88 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Tabela 14 – Contribuições dos indicadores para o índice de sustentabilidade ambiental 

da indústria cerâmica de Crato-CE (2010) 

Indús- 

trias 
ISA 

CONTRIBUIÇÕES DOS INDICADORES PARA O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 

Projetos 

de 

Educação 

Ambien-

tal e 

social 

Fontes 

energét

icas 

Medidas de 

redução da 

poluição 

atmosférica 

(produção 

e lavra) 

Medidas de 

redução da 

poluição 

sonora 

(produção 

e lavra) 

Medidas de 

prevenção 

da poluição 

do solo 

(área de 

lavra) 

Reutiliza-

ção dos 

resíduos da 

produção e 

rejeito da 

mineração 

Destino 

do 

estéril/res

tolho do 

desmata

mento da 

área de 

lavra 

Medidas de 

recuperaçã

o da área 

de lavra 

parada 

definitivo 

A 0,84 4,96 7,45 14,91 14,91 14,91 13,04 14,91 14,91 

B 0,84 4,96 7,45 14,91 14,91 14,91 13,04 14,91 14,91 

C 0,81 5,17 7,76 11,37 15,51 15,51 13,65 15,51 15,51 

D 0,36 0,00 0,00 16,39 17,56 17,56 13,35 17,56 17,56 

Média 0,71 3,77 5,67 14,39 15,72 15,72 13,27 15,72 15,72 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 
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Gráfico  4 - Contribuições dos indicadores para os índices de sustentabilidade ambiental 

da indústria cerâmica de Crato-CE (2010) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

É importante ressaltar que apesar de os resultados se mostrarem de certa forma 

satisfatórios não se deve perder de vista a necessidade de melhorias progressivas, corrigindo 

as deficiências que ainda permanecem como entrave para o alcance da sustentabilidade 

ambiental em meio ao setor. 

  



7 IMPACTOS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DA 

INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA E SEUS 

INDICADORES 

Não é comum encontrar, em dissertações e teses sobre impacto ambiental causado pela 

indústria cerâmica, a relação dessa atividade com as doenças e a qualidade de vida humana, 

uma vez que estes estudos costumam enfocar o meio ambiente natural, considerando os 

aspectos físicos, paisagísticos e dos recursos naturais, deixando de lado a relação dessa 

atividade com o homem. Buscou-se fazer um estudo que privilegiasse o meio ambiente, o 

homem e as relações com as atividades da indústria cerâmica, partindo do princípio de que 

tudo funciona de maneira sistêmica. 

Para composição dos índices de qualidade ambiental da área do estudo e de 

sustentabilidade ambiental das cerâmicas, foram selecionados os indicadores de poluição, 

fontes de energia, destino e utilização de resíduos, recuperação de áreas mineradas, os 

projetos sociais e de Educação Ambiental e os de mudanças na área do estudo.  

7.1 Impactos causados pela atividade de mineração, pelo processo 

produtivo e seus indicadores 

A tabela 15 apresenta os impactos negativos causados pelas atividades de mineração e 

pelo processo produtivo mencionados em tópicos anteriores. Os dados abaixo foram extraídos 

das entrevistas aplicadas junto aos moradores das comunidades onde as fábricas estão 

instaladas e, também, com os seus trabalhadores. 
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Tabela 15 –  Distribuição absoluta e relativa dos moradores e trabalhadores 

entrevistados, segundo a percepção sobre os impactos negativos gerados 

pelas atividades da indústria cerâmica de Crato-CE (2010) 

 
Impactos negativos da indústria cerâmica Frequência 

absoluta 

Percentual*  

Prejuízos à pecuária 27 16 

Redução ou desaparecimento de espécies vegetais da área 51 31 

Prejuízos à lavoura  53 32 

Redução ou desaparecimento de espécies animais da área 57 35 

Aumento do número de doenças respiratórias 68 41 

Promoção da erosão do solo em decorrência da mineração 72 44 

Degradação do meio ambiente 76 46 

Aumento da temperatura (desmatamento e gases das chaminés) 78 47 

Aumento da poluição atmosférica 100 61 

Descaracterização da paisagem natural 107 65 

Total de entrevistados 165  

*A soma do percentual é maior do que 100 porque cada entrevistado respondeu mais de uma opção 

Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

Vale ressaltar que no questionamento sobre os impactos causados pelas cerâmicas 

foram apresentadas somente opções de impacto negativo, tanto no questionário dos moradores 

quanto dos trabalhadores, uma vez que as opções que contemplam impactos positivos 

permearam outras perguntas dos questionários. 

7.1.1 Solo, flora e fauna 

A descaracterização da paisagem natural (modificação da paisagem), o aumento da 

poluição atmosférica, o aumento da temperatura local e a degradação do meio ambiente foram 

os impactos negativos mais apontados pelos entrevistados. Segundo estes, o desmatamento 

das áreas destinadas à mineração e a própria mineração modificaram a paisagem (figura 10) e 

contribuíram, juntamente com os gases emitidos pelas chaminés das cerâmicas, para elevar a 

temperatura da região onde estão localizadas. Assinalaram, ainda, que a lenha que alimenta os 

fornos era extraída de outros locais, e que apenas as cerâmicas aproveitavam, para esse fim, a 

lenha originária do desmatamento das áreas a serem mineradas. 
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Figura 10 – Área de mineração em Crato-CE (2010) 

Fonte: Foto pesquisa de campo (2010).  

A erosão do solo, a redução e/ou desaparecimento de espécies animais e vegetais apontados 

são, também, impactos encontrados com frequência na literatura. Conforme os entrevistados, as 

espécies animais e vegetais diminuídas e/ou desaparecidas da região são: a cobra jibóia (Boa 

constrictor), tatu-peba (Euphractus sexcintus), galo-campina (Paroaria dominicana), canário-do-reino 

(Serinus canaria), rolinha (Scardafella squammata), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus); o juazeiro 

(Ziziphus joazeiro) e a timbaúba (Enterolobium contortisiliquum). Tais impactos vão ao encontro dos 

apontados por Dias et al. (1999) e Sánchez (2008). Vale ressaltar que o desaparecimento de espécies 

animais da região e o aumento da temperatura local não se restringem, apenas, à realização da 

atividade cerâmica, porque outros fatores também podem contribuir para tal, como o desmatamento e 

a emissão de gases por parte de outras atividades humanas e industriais; a caça predatória, apesar de 

esta ter diminuído na região na última década, em virtude da atuação dos órgãos ambientais. 

Os 32% dos entrevistados que disseram ser a atividade ceramista responsável por causar 

prejuízos à lavoura justificaram, dizendo que as pessoas preferem trabalhar nas cerâmicas em 

vez da agricultura, por terem a garantia de uma renda, que é incerta na agricultura; que as 

áreas de plantio foram substituídas pela exploração mineral, que contribui para o 

empobrecimento do solo, o que dificulta o desenvolvimento das culturas ali cultivadas. 
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7.1.2 Poluição atmosférica 

Embora tenha havido esforço com vistas a otimizar o uso dos gases oriundos do 

processo de queima na secagem das peças (melhorando a eficiência térmica dos fornos), 

assim como em melhorar a qualidade dos gases emitidos para a atmosfera, mediante o uso de 

filtros, e também em reduzir o consumo de lenha e de introduzir outros tipos de insumos 

energéticos, se observou a emissão de fumaça escura na chaminé de uma das fábricas que 

adota quase todas as medidas ora mencionadas, conforme figura 11, cuja foto foi tirada 

durante a pesquisa em campo. 

Figura 11 - Emissão de fumaça escura da chaminé de uma das fábricas de cerâmica 

vermelha de Crato-CE (2010) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2010). 

As observações feitas in loco e a constatação por meios das entrevistas demonstraram 

que, apesar da fumaça emitida pelas chaminés e da poeira decorrente do processo de 

mineração serem mencionadas como impactos presentes na área, estes foram apontados como 

sem efeitos diretos sobre as pessoas das comunidades, haja vista a localização das residências 

em relação às jazidas e fábricas, e outros fatores, como o posicionamento das chaminés dos 

fornos, o sentido das correntes de ar (vento) e as medidas preventivas adotadas por algumas 

empresas. Algumas residências de uma das comunidades, no entanto, estavam sendo atingidas 

diretamente pela poeira decorrente da área de lavra, que se encontrava, na época, em processo 

de aplainamento (medida adotada para recuperar área degradada por mineração). Embora a 

poeira e a fumaça não atingissem diretamente as comunidades, foram associadas, pelos 

entrevistados, aos fatores que contribuem para o aumento das doenças respiratórias.  
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7.1.3 Crescimento da indústria e as mudanças ocorridas na área do estudo 

O crescimento do setor cerâmico ensejou impressões positivas e negativas. Dos 165 

entrevistados (comunidade e trabalhadores), 1% considerou esse crescimento negativo, 40% 

de forma negativa e positiva e 59% apenas como positivo. 

Os pesquisados reconheceram que o crescimento do setor cerâmico produziu impactos 

que incidiram tanto sobre o meio ambiente físico quanto sobre os seres vivos que o compõem, 

porém, eles consideraram que esse crescimento ocasionou mais impactos positivos do que 

negativos. Entre os impactos positivos mais relevantes apontados, estão a geração de emprego e 

renda e o desenvolvimento local e do Município do Crato. Segundo 44% dos entrevistados, as 

atividades ceramistas contribuíram para o desenvolvimento das comunidades. Os impactos 

negativos mais expressivos, considerados pelos entrevistados, foram a degradação do meio 

ambiente, a descaracterização da paisagem natural e a poluição atmosférica. 

Pode-se perceber que os impactos de maior expressividade foram aqueles mais visualmente 

percebidos, e os que proporcionaram mudanças nas condições de vida, como a renda. 

Quanto às mudanças ocorridas nas localidades, os trabalhadores que moram na área do 

estudo e a comunidade apontaram o aumento do número de residências, o crescimento da 

poluição atmosférica, a descaracterização da paisagem natural decorrente da retirada da 

vegetação e do solo pelas cerâmicas e o desaparecimento de espécies da fauna e flora, sendo 

os três primeiros os que mais se destacaram. 

7.1.4 Agricultura e pecuária 

A maioria dos entrevistados referiu que as atividades ceramistas não prejudicaram a 

agricultura nem a pecuária. Aqueles porém, que consideraram as cerâmicas como 

responsáveis por prejudicar a agricultura apontaram como causas a falta de interesse das 

pessoas em trabalhar no campo, em razão de a cerâmica assegurar a renda, enquanto que a 

renda proveniente da agricultura é incerta, dependente das condições ambientais e climáticas, 

sem falar que o trabalho no campo é “pesado” em relação a certas funções das cerâmicas; 

também, a substituição das áreas de plantio pela exploração mineral, uma vez que os donos 

das fábricas detém boa parte das terras. Quanto à pecuária, nenhuma causa foi citada. 
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7.1.5 Preocupações das empresas do setor cerâmico com o meio ambiente 

É fato que o homem, ao longo da história, não deu a atenção devida ao meio ambiente. 

É fato também que essa realidade muda. A preocupação com o meio ambiente, por parte dos 

empresários do ramo ceramista, foi percebida pelos entrevistados, no entanto, foram 

encontradas duas situações: uma em que a maioria dos trabalhadores entrevistados (54%) 

considerou haver preocupação em reduzir os impactos e conservar o meio ambiente, enquanto 

72% das pessoas entrevistadas nas comunidades não consideraram haver tal preocupação. 

Dentre as ações e medidas adotadas pelas empresas do ramo, e reconhecidas pelos 

pesquisados como contribuintes para minimizar os impactos e conservar o meio ambiente, 

estavam a utilização de opções alternativas de energia para reduzir o uso de lenha; compra 

de lenha legalizada; reflorestamento; aplainamento das áreas mineradas; redução de 

barulho; controle de fumaça e redução de fumaça negra e recolhimento do lixo das 

fábricas. Essas ações percebidas pelos pesquisados estão entre as medidas apontadas pelos 

empresários, o que vem reforçar a mudança de postura e atitudes dos ceramistas em 

relação ao meio ambiente e à sociedade. 

7.1.6 Medidas de redução dos impactos gerados pela indústria de cerâmica 

vermelha 

Na perspectiva de reduzir os custos da produção, aumentar a receita, cumprir as 

recomendações legais, minimizar a poluição, a degradação e os impactos, especialmente sobre 

o meio ambiente, foi que os proprietários das cerâmicas de Crato passaram a adotar novas 

práticas, técnicas e tecnologias para o alcance desses objetivos. 

7.1.6.1 Redução da poluição atmosférica nas áreas de produção e de lavra 

7.1.6.1.1 Redução dos gases nas áreas de produção e de lavra 

As emissões de gases, sobretudo do CO2, acontecem nas etapas de produção e 

mineração, assim como na de transporte de insumos (energéticos, matéria-prima e recursos 

humanos) e do produto acabado até o consumidor final.  

Verificou-se que todas as indústrias possuíam fornos já adaptados com filtros (75%) ou 

usavam filtros nas chaminés (25%). Nem todas as cerâmicas, no entanto, reaproveitavam os 

gases da combustão para secagem das peças, e as que reaproveitavam não o faziam por todos 
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os fornos. Setenta e cinco por cento das empresas disseram realizar o controle de gases 

emitidos para a atmosfera, embora nenhuma tenha informado a frequência com que o controle 

era feito. Uma empresa tinha projetos de redução de emissão de gases para a atmosfera em 

desenvolvimento, a saber: crédito de carbono e crédito de metano evitado. O primeiro existia 

desde 2006 e apresentava resultados positivos; o segundo estava em execução desde 2010 e 

também já apresentava resultados. Duas outras empresas se encontravam em fase de 

elaboração de projeto de crédito de carbono. Esses tipos de projetos requerem mudança na 

base energética, investimento em fonte de energia menos poluente e em tecnologias mais 

avançadas, a fim de proporcionar uma produção mais limpa. 

Em se tratando das medidas para reduzir os gases provenientes das máquinas e 

caminhões utilizados na área de lavra e de produção, as empresas afirmaram fazer sua 

manutenção periódica. 

O uso exclusivo da biomassa como fonte energética oferece alguns benefícios, como o 

baixo custo de aquisição, a liberação de resíduos menos agressivos ao meio ambiente, a 

menor corrosão dos equipamentos e a redução das emissões de poluentes. O CO2 gerado na 

combustão é absorvido pela biomassa cultivada para produzir a madeira em sistema de plano 

de manejo florestal sustentável anteriormente comentado. Três indústrias participantes do 

estudo utilizavam lenha total ou parcialmente originária de seus planos de manejo florestal, 

fechando um ciclo de geração e absorção da poluição atmosférica e minimizando as emissões 

com o transporte do insumo.  

O manejo florestal é um instrumento técnico da gestão ambiental, que possibilita a 

conservação das florestas e o seu uso constante sem provocar maior desequilíbrio ambiental, 

permitindo o consumo na medida em que justifique e viabilize a produção. Vale salientar 

que, com a auto produção das árvores, em decorrência do manejo florestal sustentável, 

ocorre o sequestro de carbono da atmosfera, havendo, de certa forma, uma compensação 

pela emissão de dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO) decorrentes da 

queima dos insumos energéticos. Além disso, a produção de lenha sob regime de manejo 

florestal é a alternativa de agregação de renda ao produtor rural do semiárido, pois contribui 

para a oferta de emprego, fixação o homem no campo e redução do êxodo rural, uma vez 

que se mostram significativos os rendimentos financeiros resultantes da produção de 

energéticos florestais de origem de manejo. 
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A iniciativa em reduzir o consumo de energéticos considerados impactantes sobre o 

meio ambiente, especialmente a lenha, é uma estratégia relevante para minimizar os impactos 

e reduzir os custos com insumos. 

Apesar dos passos dados no sentido de minimizar os impactos e melhorar o processo 

produtivo, há necessidades de investir em uma produção mais limpa, otimizar o uso de 

combustíveis reaproveitáveis e a substituição de fornos com baixa eficiência energética por 

fornos que representem significativa economia de energia. É louvável essa mudança, ainda 

mais se considerarmos a realidade brasileira e a história do setor ao longo dos anos, marcado 

por poucos investimentos em técnicas e tecnologias. Em seu estudo sobre tecnologias e 

técnicas apropriadas para o desenvolvimento sustentável da indústria cerâmica de Russas-CE, 

Pessoa (2004) reporta-se à necessidade de uma escolha criteriosa de tecnologias e técnicas 

para garantir a sustentabilidade do setor.  

7.1.6.1.2 Redução e prevenção da poeira na área de produção e de lavra 

As áreas de mineração e os galpões de produção de cerâmica são locais onde há circulação 

de partículas de poeira, haja vista a presença e manipulação da argila na mina, principal matéria-

prima utilizada por esse setor. Como medida para reduzir a poluição atmosférica causada por essa 

fonte, 75% dos empresários responderam adotar a aguação dos galpões e apenas 50% 

responderam fazer a aguação da área antes de iniciar o processo de lavra. As mesmas empresas 

que realizavam a aguação dos galpões e da área a ser minerada empregavam, também, o 

mecanismo de barreira verde nas áreas de mineração para evitar a dispersão da poeira a longas 

distâncias, e cobriam as cargas de argila com lona, para evitar o derrame do material e, 

consequentemente, a poeira proveniente deste durante o transporte. Vale salientar que uma das 

quatro empresas não realizava processo de mineração, pois adquiria argila de terceiros. 

7.1.6.2 Prevenção da poluição do solo na área de lavra 

Como forma de evitar a poluição do solo, a troca de óleo, a reposição de peças e o 

abastecimento das máquinas e caminhões são feitos fora da área de lavra. 

7.1.6.3 Redução da poluição sonora na área de produção e de lavra 

A manutenção periódica das máquinas e caminhões usados na área de lavra e o uso de 

abafadores nas descargas das máquinas foram medidas utilizadas pelos ceramistas para diminuir 
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o barulho proveniente dos veículos em funcionamento. Quanto à redução do barulho causado 

pelos equipamentos na área de produção, a medida adotada foi somente a de manutenção. 

Além das ações ora mencionadas, como forma de reduzir os efeitos sobre os 

trabalhadores, os empresários ceramistas ofertaram os equipamentos de proteção individual 

(EPI) previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e regulamentados pela NR6. 

As medidas de redução e prevenção dos impactos mencionadas abrangem tanto o meio 

ambiente (fauna), quanto a comunidade do entorno e os trabalhadores das fábricas, exceto 

aquela referente à oferta de EPI’s, por ser um mecanismo de prevenção que visa a minimizar os 

impactos diretos na saúde do trabalhador. Esse conjunto de medidas pode ser compreendido, 

também, como uma forma de prevenção às doenças ocupacionais, conforme os Programas de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), que apontam, dentre outros agentes, a poeira, os gases e ruídos como capazes de causar 

danos à saúde dos trabalhadores, de acordo com BRASIL, (1978b; e). 

Os moradores entrevistados foram unânimes em acentuar que o barulho proveniente das 

fábricas e das áreas de lavra não causava incômodo, em virtude de as residências se 

encontrarem às margens da Rodovia Estadual CE–055, e por aqueles estarem acostumados 

com o barulho do tráfego dos automóveis que por ali circulam diuturnamente. 

7.1.6.4 Resíduos sólidos e líquidos 

Foram aqui considerados resíduos sólidos originados durante o desenvolvimento das 

atividades da indústria de cerâmica vermelha aqueles produzidos durante a fabricação, como 

as aparas oriundas do corte das peças cerâmicas, as peças moldadas e as acabadas (pós-

queima); os resíduos de origem do desmatamento da área a ser minerada e os da mineração. 

A indústria cerâmica produz diferentes resíduos, notadamente os sólidos. É fato a perda 

de produtos cerâmicos acabados com defeitos (trinca, quebra e peças requeimadas). Também 

é fato, porém, o reaproveitamento desses resíduos, ora reincorporados ao processo produtivo, 

ora usados para recuperar áreas degradadas ou para aplainar terrenos.  

A literatura aponta as perdas no processo de fabricação de cerâmica em nível elevado, 

principalmente o prejuízo do produto acabado. Dentre os motivos estão a falta de critérios 

técnicos, de modernização tecnológica e de qualificação da mão de obra, fato este constatado 

por Pessoa (2004), ao se deparar com a ausência de informação sobre o percentual de perda da 
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indústria cerâmica de Russas-CE. Apenas uma empresa dispunha desse tipo de informação e 

os empresários de Russas apresentaram uma tendência em não admitir perdas significativas, o 

que levantou a suspeita de que as perdas reais eram superiores ao valor médio encontrado de 

8,2%, sendo a perda inexpressiva de 1% apresentada por uma indústria. Realidade diferente 

da encontrada por Pessoa (2004) foi a das cerâmicas de Crato, que participaram desse estudo, 

quando se constatou haver certo controle e conhecimento do percentual de perda e a 

correlação entre insumo, produção e faturamento. O percentual médio de perda por milheiro 

informado pelas cerâmicas cratenses foi de 3% em uma indústria, 2% em duas e 1,30% em 

uma, o que é relativamente baixo se comparado com a realidade de Russas. Observou-se que a 

fábrica com maior percentual de perda de peças é também a menos desprovida de modernas 

tecnologias no seu processo produtivo, possuindo menor organização administrativa e poucos 

investimentos em qualidade e segurança no trabalho. 

A indústria de cerâmica vermelha, basicamente, se utiliza de água no processo 

produtivo (na hidratação da argila), mesmo assim em quantidade razoável, que evapora 

durante a queima. São gerados efluentes líquidos nas limpezas das máquinas, que ocorrem 

esporadicamente, não representando impacto expressivo. 

7.1.6.5 Destino dos resíduos sólidos da produção 

Durante a produção, as fases de conformação e secagem produzem resíduos sólidos, 

novamente incorporados ao processo produtivo, enquanto 50% dos resíduos de origem dos 

produtos acabados são usados para pavimentar áreas ao redor da indústria, 25% para 

pavimentar área de extração mineral, 13% utilizados pelos governos municipal e estadual para 

pavimentar estradas carroçáveis e 12% para aterrar outras áreas. 

Os resíduos cerâmicos encontrados nos pátios das indústrias cratenses pesquisadas 

ficavam entulhados por um curto período até ser dada a destinação adequada. 

A recuperação de estradas carroçáveis também foi uma medida constatada em Russas-

CE por Pessoa, (2004). Já no Rio Grande do Norte, os resíduos são descartados às margens 

das estradas para servir como acostamento, consoante Nascimento (2007). Outros fins podem 

ser dados aos resíduos de origem dos produtos acabados, como servir de aterro para 

construções, ser aproveitado como agregado graúdo obtido por britagem, o que reduz o 

consumo de outras matérias-primas, como a brita.  
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Com base nas observações da área e na Norma Regulamentadora NR25, que trata, 

dentre outros aspectos, da coleta, tratamento e descarte dos resíduos industriais sólidos, 

líquidos e gasosos - e que determina que os resíduos sólidos e líquidos produzidos por 

processos e operações industriais devem ser adequadamente armazenados, tratados, e 

encaminhados à adequada disposição final pela empresa – pode-se afirmar que os empresários 

agiam de forma coerente. Essas medidas e ações não apenas reduzem a quantidade de 

resíduos estocados nos pátios das fábricas, como também diminuem a poluição visual, o 

desperdício de matéria-prima e, consequentemente, os custos da produção, além de evitarem 

riscos à saúde e segurança do trabalhador. 

7.1.6.6 Destino do estéril do desmatamento e do rejeito da mineração 

Os ceramistas informaram que dão os seguintes destinos ao estéril1 oriundo do 

desmatamento da área de lavra e ao rejeito da mineração:2 o primeiro é estocado próximo à 

área de lavra, para posteriormente ser usado na sua recuperação; o segundo é utilizado para 

aplainar a área de lavra, quando paralisada em definitivo, e doado. 

7.1.6.7 Medidas adotadas na área de lavra 

Embora se tenha a matéria-prima (argila), utilizada pelas indústrias de cerâmica 

vermelha, como um recurso abundante, a sua exploração degrada diversas área naturais. A 

aplicação de métodos adequados na sua exploração, como o estudo prévio do solo, o processo 

de mineração apropriado à topografia e ao solo e o controle do volume extraído, garante 

maximizar o uso desse recurso e a possibilidade de recuperação da área após cessada a 

atividade de exploração. 

Pode-se constatar que as empresas cerâmicas que realizavam extração mineral possuíam 

licenças junto aos órgãos competentes para a realização de tal atividade. Vinculados à licença, 

estão o Plano de Controle Ambiental (PCA), que prevê medidas mitigadoras dos impactos 

ambientais, e o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que determina a 

recuperação da área a ser minerada depois de paralisada em definitivo a exploração, sendo 

que ambos estão previstos na Lei nº 6.938/8, regulamentada pelo Decreto nº 97.632/89. Para 

realizar esse tipo de atividade, devem ser observadas, também, as recomendações das Normas 

                                                 
1
 Entenda-se por estéril do desmatamento os restos de vegetais gerados após o desmatamento. 

2
 Material inaproveitável retirado durante a extração mineral. 
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Reguladoras de Mineração (NRM) constantes na Portaria nº 237/2001, do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

As medidas de recuperação da área adotada pelos empresários ceramistas participantes 

desse processo foram o aplainamento da área explorada e o reflorestamento com espécies dos 

tipos, cajueiro, angico, sabiá, catingueira, jurema, marmeleiro e palmeira. 

7.1.6.8 Projetos 

A Educação Ambiental (EA) é uma ferramenta que pode ser considerada de 

significativa contribuição ao meio ambiente, à sociedade e às atividades desenvolvidas pela 

indústria de cerâmica vermelha. Ela pode ser entendida, também, como um suporte usado 

para trilhar os caminhos do desenvolvimento em busca da tão sonhada sustentabilidade. Os 

ceramistas, contudo, ainda não assimilaram a relação da EA com as atividades desenvolvidas 

pelo setor cerâmico, fato este constatado pela não existência e/ou apoio a projetos de 

Educação Ambiental dentro e/ou fora das empresas.  

Quanto a projetos sociais, 75% das empresas cerâmicas financiavam um ou mais de um 

tipo de projeto em escolas, creches, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) e abrigo de idosos. Havia, também, investimentos nos projetos de redução de 

emissão de gases para a atmosfera, segundo detalhado anteriormente. 

Em se tratando da fiscalização ambiental, foi mencionado que era ativa, tanto por parte 

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), quanto 

da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE). A presença das sedes regionais 

do IBAMA e da SEMACE e a existência da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano 

(SEMAC) no Município do Crato, bem como a atuação desses órgãos, também influenciaram 

e influenciam no cumprimento das recomendações previstas na legislação ambiental e na 

adoção de novas práticas que venham contribuir para o desenvolvimento e a sustentabilidade 

dessa atividade, fato este verificado na fala dos empresários durante visita de campo. 



9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por intermédio da análise sistêmica, foi possível fazer a leitura do setor cerâmico de 

Crato, assim como verificar as influências e mudanças ocorridas na vida das comunidades do 

entorno e no meio ambiente, bem como mostrar a inter-relação dos diferentes sistemas- 

industrial, ambiental, social e econômico. 

A análise dos impactos socioambientais produzidos pela indústria de cerâmica vermelha 

no município de Crato-CE, proposta para este estudo, evidenciou os seguintes aspectos 

descritos a seguir. 

Necessidade de qualificação de mão de obra visto que as indústrias cerâmicas do 

Crato apresentam mão de obra com pouca ou nenhuma qualificação. Neste item inclui-se a 

necessidade premente de incentivo à melhoria do grau de escolaridade visto este ter 

apresentado-se baixo entre os trabalhadores. Há também a urgência em investir na 

permanência do trabalhador nesse setor, através de incentivos e estímulos, uma vez que 

foi possível perceber a rotatividade de trabalhadores nas indústrias, o que pode dificultar o 

investimento na qualificação dessas pessoas e comprometer o bom desempenho da 

atividade ceramista. 

O baixo nível tecnológico, emprego de técnicas e tecnologias ainda rudimentares, são 

aspectos predominantes embora tenha sido verificado que houve investimentos e 

aprimoramento do processo produtivo. 

A degradação do meio ambiente causado pelo elevado consumo dos recursos 

naturais (argila e lenha), principalmente a argila, que é proveniente das áreas onde as 

cerâmicas estão instaladas, é decorrente da falta de planejamento sustentável dessa 

atividade à longo prazo.  

A indústria cerâmica está relacionada a impactos sobre o ser humano e o meio ambiente, 

em especial, sobre a natureza, dependendo, direta e indiretamente, dos recursos naturais para 
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manter suas atividades, consumindo-os e produzindo resíduos, calor, produtos, porém, esses 

impactos se acumularam pelo meio ambiente e alteraram a qualidade do ar, interferiram na 

diversidade biológica da fauna e flora, reduzindo o habitat de inúmeras espécies; geraram 

emprego, renda, crescimento e desenvolvimento tanto para as comunidades do entorno quanto 

da região do Cariri, interferindo, ora positivamente, ora negativamente na qualidade de vida dos 

trabalhadores da indústria cerâmica e das pessoas que direta e indiretamente se relacionam com 

as atividades ceramistas, em especial as de Monte Alegre, Lagoinha e Juá. 

 As transformações mais rápidas e profundas proporcionadas pelas atividades da 

indústria cerâmica são a descaracterização da paisagem natural e a degradação do meio 

ambiente, inerentes a esse tipo de atividade, proporcionadas pela expansão do setor, 

estimuladas pelo crescimento populacional e os novos investimentos em linhas de crédito para 

o setor da construção civil.  

O estudo mostrou que o setor cerâmico contribui tanto positivamente quanto 

negativamente para a qualidade de vida dos entrevistados. Embora os indicadores de saúde, 

moradia, lazer, geração de emprego e renda apresentarem bom desempenho, foi possível 

observar a carência das comunidades no que se refere ao lazer e ao nível da renda.  

Apesar das pressões, os recursos naturais e o meio ambiente estão reagindo a elas e, 

ainda que de forma lenta, as empresas do ramo ceramista, como forma de resposta, adotam 

medidas preventivas e mitigadoras dos efeitos causados por suas atividades, na tentativa de 

evitar e reduzir as pressões ao meio ambiente.  

Ficou evidente que os entrevistados têm consciência sobre a importância do meio 

ambiente e das necessidades de diminuição dos impactos sobre ele, ao mesmo tempo em que 

reconhecem a importância do setor cerâmico para a geração de emprego, renda e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que dependem direta e indiretamente do setor cerâmico. 

As colocações feitas pelos empresários ceramistas por meio dos questionários e de 

conversas informais deixaram claro que esse setor é malvisto (entendido como depredador da 

natureza) pelos órgãos ambientais competentes nas esferas municipal, estadual e federal, que 

eles não veem essa atividade como geradora de emprego, renda e crescimento econômico; não 

oferecem suporte no sentido de ajudar e orientar os empresários nas questões ambientais, 

apenas se preocupam em puni-los. Segundo os empresários, os órgãos ambientais não estão 

cumprindo o seu papel com eficiência, uma vez que os ceramistas alegaram demora nas 
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renovações e concessões de licenças, o que os prejudica na aquisição de financiamentos junto 

a bancos, dificultando, assim, melhores investimentos no setor. 

Baseado nos resultados é válido ressaltar que o setor cerâmico contribui para melhorar 

as condições de vida dos trabalhadores e dos moradores das comunidades apesar de gerar 

impactos negativos, e que embora esse setor no Crato, esteja timidamente se voltando para os 

impactos ambientais provocados por suas atividades, se faz necessário e urgente que sejam 

observados, evitados e mitigados os aspectos geradores de impactos negativos sobre o meio 

ambiente e a sociedade. 

A atividade ceramista, a economia, o desenvolvimento, o meio ambiente e a sociedade 

devem caminhar juntos em busca da “sustentabilidade,” indispensável para manter o padrão 

de consumo e de qualidade de vida da sociedade atual. 

9.1 Dificuldades da pesquisa 

Como todo trabalho de cunho científico exige leitura, pesquisa, dedicação e 

determinação para realizá-lo, menciona-se, como as principais dificuldades encontradas ao 

longo do desenvolvimento da dissertação, a carência de publicações de trabalhos e de dados 

sobre o setor cerâmico de Crato e da Região do Cariri, bem como a ausência de dados 

atualizados sobre o setor no Ceará. 

9.2 Contribuições e sugestões 

Espera-se ter mostrado o panorama atual do setor cerâmico de Crato, evidenciando suas 

influências sobre o meio ambiente e a qualidade de vida dos trabalhadores e das comunidades, 

com vistas a proporcionar aos gestores públicos e privados subsídios para o planejamento 

ambiental e a tomada de decisões; além de contribuir para estreitar a lacuna existente pela 

carência de informações e dados secundários do setor cerâmico de Crato. 

Impende ao setor cerâmico de Crato investir mais em novas tecnologias, qualificação de 

mão de obra, projetos sociais e de Educação Ambiental, e na substituição total ou parcial da 

lenha, mesmo de reflorestamento, por insumos menos impactantes sobre o meio ambiente, 

como resíduos provenientes de outras atividades. 

Abrem-se portas para outros estudos no sentido de aprofundar pontos como o índice do 

desmatamento da área e a possível extinção da fauna e flora, em decorrência das atividades do 
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setor cerâmico, bem como para se fazer comparação da evolução do desmatamento e 

degradação da paisagem da área em estudo; avaliar a qualidade dos gases emitidos durante a 

queima; analisar a existência ou não de políticas adequadas direcionadas para a atividade 

cerâmica no Município e sua aplicabilidade, bem como sugerir medidas que venham 

contribuir para a sustentabilidade do setor. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA VERMELHA DO 

MUNICÍPIO DE CRATO-CE 

 

QUESTIONÁRIO - EMPRESA DE CERÂMICA VERMELHA 

 

Número do Questionário: ________                                                         Data:____/____/2010.                                                                              

Área de influência (Localidades):________________________________________________ 

Ano em que a empresa entrou em funcionamento: _________. 

 

PARTE I: SITUAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO FUNCIONAMENTO 

 

01. Qual o total de: 

a)Empregados da empresa: _____________. 

b) Dias de funcionamento da empresa por semana __________. 

c) Horas de funcionamento da empresa por semana _________. 

 

02. A empresa é considerada:1 

a.(  ) Microempresa                        c.(  ) Médio porte                          

b.(  ) Pequeno porte                       d.(  ) Grande porte 

 

03. Qual (is) equipamento(s) de proteção individual a (EPI’s) a empresa fornece? 

a.(  ) Máscara                       e.(  ) Fardamento     

b.(  ) Botas                                f.(  ) Protetor auricular              

c.(  ) Luvas                               g.(  ) Óculos de proteção 

d.(  ) Capacete                          h.(  ) Outro(s). Qual(is)? ______________________________ 

 

04. Total de empregados da empresa que recebem: 
a. Menos de um salário mínimo_________.                 c. De 1 a 2 salários mínimos_________. 

b. Um salário mínimo__________.                              d. De 2 a 5 salários mínimos________.                            

 

05. Qual a renda líquida mensal da empresa? R$:_________________________________ 

 

06. Quais produtos são fabricados na indústria? 

a.(  ) Tijolo                              d.(  ) Lajota 

b.(  ) Telha                               e.(  ) Laje pré-moldada p/ forro e/ou piso                                                                                                                                                           

c.(  ) Manilha                           f.(  ) Combogó (elementos vazados decorativos) 

                                                      g.(  ) Outros (especificar): __________________________ 

 

                                                 
1
Utiliza-se aqui a seguinte classificação: a Lei Complementar nº 123/2006 art. 3º, I e II que considera 

Microempresa aquela que tem receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00. Empresa de Pequeno 

Porte aquela que tem receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00. A 

Lei nº 10.165/2000, art. 17, § 1º, II, considera de Médio Porte a empresa que possui receita bruta anual 

superior a R$ 1.200.000,00 e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00. 

 

PARTE II: ASPECTOS DA PRODUÇÃO 
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07. O processo produtivo da indústria é: 

a.(  ) Totalmente automático                    b.(  ) Semiautomático                         c.(  ) Manual 

 

08. Origem da matéria-prima: 

a.(  ) De jazida própria                        b.(  ) De jazida de terceiro   

 

09. Informe a localização da jazida e a distância aproximada da mesma em relação à 

fábrica (Km ou m). 

a.(  ) Próximo a fábrica          b.(  ) Distante da fábrica.    Distância:_____________________ 

 

10. Incorpora à argila algum tipo de resíduo?  

a.(  ) Não                                b.(  ) Sim.  

 

* Se marcou NÃO, vá para a questão de nº 13. 

 

11. Tipo(s) do(s) resíduo(s) incorporado(s) à argila: (Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Chamote (gerado pela moagem de resíduos cerâmicos pós- queima)                                            

b.(  ) Cinza gerada nos fornos         f.(  ) Serragem 

c.(  ) Carvão mineral                           g.(  ) Casca de arroz 

d.(  ) Areia                                           h.(  ) Outro(s). Especificar:_______________________   

e.(  ) Carvão mineral                                                                  

  

12. O resíduo incorporado à argila é proveniente de: (Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Processos produtivos da própria fábrica                      

b.(  ) Outros processos produtivos. Especifique:_____________________________________       

 

13. Qual a origem da água utilizada na produção e quantos litros são utilizados por dia? 

Resposta:______________litros.      (  ) Não tenho esse dado. 

a.(  ) Poço próprio     b.(  ) Serviço público (SAAEC)       c.(  ) Outro. Especifique:_________ 

 

14. Qual(is) tipo(s) de forno(s) utilizados para a queima dos produtos? 
a.(  ) Hoffmann (contínuo)                   d.(  ) Paulistinha (intermitente) 

b.(  ) Túnel (contínuo)                          e.(  ) Outros. Quais?____________________________ 

c.(  ) Abóboda (intermitente)                           

 

15. Informe os insumos energéticos usados para alimentar os fornos(Pode marcar mais de 

uma) 

a.(  ) Lenha nativa de caatinga                        j.(  ) Bagaço de cana-de-açúcar  

b.(  ) Lenha oriunda de manejo florestal         k.(  ) Restos de papel  

c.(  ) Lenha oriunda de manejo                       l.(  ) Casca de coco babaçu                    

d.(  ) Lenha de desmatamento                      m.(  ) Restos da indústria de móveis  

e.(  ) Óleo BPF                                                     n.(  ) Capim elefante  

f.(  ) Casca de Pequi                                             o.(  ) Serragem de madeira                                       

g.(  ) Sabugo de milho                                          p.(  ) Energia Elétrica  

h.(  ) Coque de petróleo                                        q.(  ) Outro(s). Especifique:_____________ 

i.(  ) Poda de cajueiro              

 

16. Indique por ordem de MAIOR consumo os TRÊS insumos energéticos mais usados. 

1º lugar:________________     2º lugar:_______________     3º lugar:___________________ 
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17. A lenha usada é originária de: 
a.(  ) Área própria      b.(  ) Área de terceiros      c.(  ) Parte de área própria e outra de terceiros 

 

18. A origem (distrito, cidade e estado) de onde vem o insumo energético usado pela sua 

empresa é? (Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Do Município do Crato                    c.(  ) De outras Regiões do Ceará                                                 

b.(  ) De Municípios da Região do Cariri      d.(  ) De outros Estados.Qual(is)?_____________         

 

19. Tipo de energia usada para secagem. (Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Natural (vento/sol)             b.(  ) Artificial.Especificar:___________________________ 

 

20. Qual a perda média (peças quebradas ou inutilizadas), em porcentagem do total de 

peças (por milheiro) que ocorre por ocasião do seu manuseio, enquanto cru, até a 

estocagem final?______________. Por quê? ______________________________________ 

 

21. A produção é destinada para: 

a.(  ) A Região Nordeste somente 

b.(  ) Nordeste e outras. Qual (is)?    (  ) Norte     (  ) Sudeste        (  )Sul       (  ) Centro-Oeste.  

 

22. Qual o motivo da venda para outras regiões?__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Quais equipamentos (maquinários) são utilizados na mineração?_________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: GESTÃO AMBIENTAL  

 

24. Medidas adotadas para reduzir a poluição atmosférica (poeira) dentro dos galpões 

de produção: 

a.(  ) Nenhuma           b.(  ) Aguação              c.(  ) Outra (s). Qual (is)?___________________ 

 

25. A empresa realiza controle de gases emitido para a atmosfera? 

a.(  ) Não                  b.(  ) Sim. Especifique a freqüência:______________________________ 

 

26. Quais medidas são adotadas para reduzir a poluição atmosférica (gases) da 

produção? 

a.(  ) Nenhuma                                    c.(  ) Sistema antipoluente lavador de gases 

b.(  ) Possui filtros nas chaminés              d.(  ) Outra (s). Qual (is)?______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Quais medidas são adotadas para reduzir a poluição sonora na área de produção? 
a.(  ) Nenhuma 

b.(  ) Manutenção periódica das máquinas          

c.(  ) Outra(s). Qual(is)?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Quais medidas são adotadas para reduzir a poluição sonora na área de lavra? 

a.(  ) Nenhuma                                                         d.(  ) Uso de abafadores nos equipamentos 

b.(  ) Manutenção periódica das máquinas         e.(  ) Uso adequado de explosivos 

c.(  ) Manutenção periódica dos veículos                 f.(  ) Outras. Quais?__________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29. Quais medidas são adotadas para reduzir a poluição atmosférica na área de lavra? 
a.(  ) Nenhuma                                        d.(  ) O transporte da carga é feito coberto com lona 

b.(  )Aguação                                    e.(  ) Manutenção periódica dos veículos      

c.(  ) Barreira verde                            f.(  ) Manutenção periódica das máquinas 

                                                                g.(  ) Outra(s). Qual (is)?______________________ 

 

30. Medidas adotadas para evitar a poluição do solo na área de lavra. 
a.(  ) Nenhuma 

b.(  ) Troca de óleo e abastecimento dos caminhões  fora da área de extração mineral 

c.(  ) Manutenção de máquinas e equipamentos fora da área de extração mineral 

d.(  )Manutenção nos caminhões fora da área de extração mineral 

e.(  ) Outras. Quais?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

31. Qual destino é dado ao rejeito da mineração (munduru)? 
a.(  ) Venda               

b.(  ) Usado para aplainamento do terreno da área de lavra 

c.(  ) Doação 

d.(  ) Outros fins. Quais?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

32. Qual(is) destino(s) dado(s) ao restolho/estéril (sobra vegetal) oriundo do 

desmatamento da área de lavra? 
a.(  ) Estocados próximo a área de lavra para serem utilizados na recuperação da mesma       

b.(  )São queimados   

c.(  ) São doados 

d.(  ) Outros fins.  Qual(is)?_____________________________________________________ 

 

33. Medidas usadas para recuperar a área quando da paralisação definitiva de uma 

frente de lavra: 
a.(  ) Nenhuma                                             d.(  ) Aplainamento da superfície e reflorestamento 

b.(  ) Apenas reflorestamento                 e.(  ) Apenas aplainamento da superfície                 

c.(  ) Drenagem                                            f.(   ) Outro(s). Especificar: __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

* Se marcou REFLORESTAMENTO, na questão anterior, responda a seguinte. Se não 

marcou, passe para a questão de nº35 

 

34. Com quais espécies de plantas é feito o reflorestamento da área de lavra 

definitivamente paralisada (Pode marcar mais de uma alternativa) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

35. A empresa tem projeto de redução de emissão de gases para a atmosfera? 

(  ) Não                  (  ) Sim. Qual? 

a.(  ) Venda de crédito de carbono. Ano do projeto_________.           
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 b.(  ) Crédito de metano evitado. Ano do projeto __________.                                          

 c.(  ) Outro(s). Qual (is)?_______________________________________________________ 

 

* Se marcou NÃO, na anterior, vá para a questão de nº 40. 

 

36. O projeto está em fase de: 

a.(  ) Elaboração                   c.(  ) Execução, sem resultados concretos 

b.(  ) Implantação                 d.(  ) Execução, com resultados concretos 

 

37. Os resíduos da produção são reutilizados? 

0.(  ) Não. Por quê? ___________________________________________________________                                         

1.(  ) Sim.Como? a.(  ) Reincorporados ao processo produtivo (adicionados à argila) 

                             b.(  ) Pavimentação da área de extração 

                             c.(  ) Pavimentação de áreas ao redor da indústria 

                             d.(  ) Outro(s). Especifique:______________________________________ 

 

38. A empresa executa projeto de educação ambiental para os trabalhadores: 

a.(  ) Não. Por quê? ___________________________________________________________                   

b.(  ) Sim. Qual (is)? __________________________________________________________ 

 

39. A empresa realiza projeto de educação ambiental na comunidade do entorno: 

a.(  ) Não. Por quê? ___________________________________________________________                   

b.(  ) Sim. Qual (is)? __________________________________________________________  

 

40. A empresa realiza e/ou financia projeto(s) social(is)? 

a.(  ) Não. Por quê? ___________________________________________________________                   

b.(  ) Sim. Qual (is)? __________________________________________________________ 

 

41. A Empresa executa controle de qualidade? 

0.(  ) Não               

1.(  ) Sim. Qual tipo? a.(  ) Da matéria- prima        

                                   b.(  ) Do produto final acabado                      

                                   c.(  ) Da matéria-prima e do produto final acabado 

 

42. Possui certificação (selo de qualidade ISO ou outro tipo)? 

0.(  ) Não                   1.(  ) Sim. Qual (is) e o ano?___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Comentários Gerais sobre: (a empresa, incentivos do governo, dificuldades do setor, 

modernização da produção, outros). Essa questão é 

opcional.____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

ENTREVISTA DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA 

VERMELHA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ENTREVISTA: TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA 

 

Entrevistador:____________________________             Data:____/____/2010 

Localidade:_______________________________               Número do Questionário:_______ 

 

 

01. a) Sexo:  a.(  ) Masculino               b.(  ) Feminino  

c) Idade: ________. 

d) Atividade que realiza na empresa: ___________________________________________ 

 

02.Grau de escolaridade: 
a.(  ) Sem escolaridade                                                      e.(  ) Ensino médio completo 

b.(  ) Analfabeto funcional (ler e escreve)                         f.(  ) Nível superior completo 

c.(  ) Ensino fundamental I completo                                g.(  ) Pós-graduado                     

d.(  ) Ensino fundamental II completo                                                                                                  

 

03. Tipo de habitação:   

a.(  ) casa de taipa própria                                         d.(  ) casa de alvenaria alugada ou cedida                            

b.(  ) casa de taipa alugada  ou cedida                       e.(  ) Outra. Qual? ___________________ 

c.(  ) casa de alvenaria própria                                

 

04. Onde você reside? 
a.(  ) Na localidade onde a indústria está instalada.         c.(  ) Na cidade do Crato.               

b.(  ) Em outra localidade próximo.                                 d.(  ) Em outra cidade. Qual? _______ 

 

* Caso você more na localidade da indústria cerâmica ou próximo a ela, responda as 

questões de nº 05 e 06. Se não, vá para a questão de nº 07. 

 

05. O que mudou na área durante o tempo que você mora nela? (Pode marcar mais de 

uma opção). 

a.(  ) A paisagem devido a retirada da vegetação e do solo por conta da mineração 

b.(  ) O desaparecimento de espécies animais da área 

c.(  ) O desaparecimento de espécies vegetais (plantas) da região 

d.(  ) Aumentou a poluição atmosférica  

e.(  ) Aumentou o número de residências 

f.(  ) Outra (s) mudança (s). Qual (is)?_____________________________________________ 

 

06. O que causa incômodo por morar próximo a uma área de produção de cerâmica? 

(Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) A poeira causada pelas atividades das fábricas               

b.(  ) A fumaça emitida pelas chaminés                       

PARTE I: INFORMAÇÕES GERAIS 

PARTE II: CONDIÇÕES DE MORADIA  
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c.(  ) O barulho dos equipamentos usados nas cerâmicas 

d.(  ) O barulho dos veículos transportadores de matéria prima e produtos cerâmicos 

e.(  ) A modificação da paisagem natural 

f.(  ) Outro (s). Qual (is)? ______________________________________________________ 

 

07. A água utilizada em sua residência é de: 

a.(  ) Açude                      c.(  ) Cacimba             e.(  ) Outro. Qual?______________________ 

b.(  ) Encanada                 d.(  ) Poço                    

 

08.Qual o tipo de tratamento da água? 
a.(  ) Cloro                      b.(  ) Cloro + filtração             c.(  ) Outro tratamento_____________ 

 

09.Em sua residência há energia elétrica?        

a.(  ) Não                       b.(  ) Sim.   Se Não, qual a fonte de energia é utilizada?____________ 

 

10.Qual é o destino dos dejetos(fezes)? 

a.(  ) Rede de esgoto                 c.(  ) Fossa negra                       

b.(  ) Fossa séptica                    d.(  ) Jogado a céu aberto 

 

 

11. Quanto você recebe por mês pelo trabalho que realiza na empresa? 

a.(  ) Um salário mínimo.                               c.(  ) De 2 a 3 salários mínimos. 

b.(  ) De 1 a 2 salários mínimos.                    d.(  ) De 3 a 4 salários mínimos. 

                                                                       e.(  ) Outro.________________      

12. A sua renda é proveniente: 

a.(   ) apenas da indústria cerâmica     

b.(   ) da indústria cerâmica e outro(s). Qual(is)?____________________________________ 

 

13. Quanto é a renda mensal da família? R$:_____________________________________ 

 

14.Qual (is) bem (ns) você adquiriu depois que passou a trabalhar na 

indústriacerâmica? (pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Geladeira                                   e.(  ) Rádio                                         h.(  ) Celular 

b.(  ) Fogão a gás                               f.(  )  Aparelho de som                        i.(  ) Bicicleta 

c.(  ) Liquidificador                           g.(  ) Aparelho de DVD                       j.(  ) Carro ou moto  

d.(  ) Televisão 

 

15. Indique se você costuma ter alguma das doenças abaixo e a freqüência que ocorre 

(quantas vezes por ano). Pode marcar mais de uma opção. 

a.(  ) Alergias respiratórias ________________                  f.(  ) Faringite_________________ 

b.(  ) Laringite__________________________                  g.(  ) Pneumonia_______________ 

c.(  ) Traqueobronquite ___________________                 h.(  ) Enxaqueca _______________ 

d.(  ) Rinite____________________________                   i.(  ) Alergias de pele ___________                                                                                                  

e.(  ) Sinusite___________________________                 

 

PARTE IV: SAÚDE E LAZER 

PARTE III: ASPECTOS ECONÔMICOS 
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16. Se você marcou SIM na questão anterior a que atribui o surgimento dessas doenças? 

(pode marcar mais de uma opção) 

a.(  ) A poeira do ambiente de trabalho                                        

b.(  ) A fumaça do ambiente de trabalho                                    

c.(  ) A falta do uso de máscara no ambiente de trabalho 

d.(  ) Outro(s). Qual (is)?_______________________________________________________              

 

17. No caso de doença a empresa oferece auxílio para tratamento de saúde? 

a.(  ) Não                                   b.(  ) Sim. Qual?_____________________________________ 

 

18. A empresa proporciona algum tipo de lazer para os funcionários (ex: festa, futebol, 

outro)? 

a.(  ) Não                                   b.(  ) Sim. Qual (is)?_________________________________ 

_________________________________________Quantas vezes ao ano? ______________ 

 

19. Como você usa o seu tempo de lazer? 

a.(  ) Passeio                         e.(  ) Balneários                              

b.(  ) Festas                           f.(  ) Jogar bola                                  

c.(  ) Assistir TV                   g.(  ) Outro(s). Qual (is)?________________________________                            

d.(  ) Ouvir música 

 

 

 

 

20. Como você ver o crescimento da indústria cerâmica no Município do Crato? 
a.(  ) De forma negativa         b.(  ) De forma positiva     c.(  ) Tem o lado negativo e o positivo 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

 

21. As atividades da indústria cerâmica tem contribuído para: 

a.(  ) Gerar emprego para as famílias da comunidade      

b.(  )Promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades do entorno     

 

22. Impactos causados pelas cerâmicas: (pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Prejuízo às áreas destinadas à pecuária  

b.(  ) Prejuízo às áreas destinadas à lavoura        

c.(  ) Promove a poluição do ar 

d.(  ) Degrada o meio ambiente 

e.(  ) Muda a paisagem natural devido a retirada da vegetação e do solo para produção 

f.(  ) Promove a erosão do solo devido a mineração   

g.(  ) A redução ou desaparecimento de espécies animais da área 

h.(  ) A redução ou desaparecimento de espécies vegetais (plantas) da área 

i.(  ) Eleva a temperatura da região devido a emissão de gases e o desmatamento 

j.(  ) Aumenta o número de doenças respiratórias 

k.(  ) Outra (s) mudança (s). Qual (is)?____________________________________________ 

 

23. Você percebe alguma preocupação dos empresários do setor cerâmico em preservar 

o meio ambiente? 

a.(  ) Não                                   b.(  ) Sim. Como? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PARTE V: MEIO AMBIENTE 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA DOS MORADORES DO ENTORNO DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA 

VERMELHA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE 

 

ENTREVISTA: MORADORES DO ENTORNO DAS CERÂMICAS 

 

Entrevistador: ___________________________________   Data: ____/____/2010. 

Localidade: _____________________________________   Número do Questionário: ______ 

  

01.Sexo:     a.(  ) Masculino                    b.(  )Feminino  

 

02.Grau de escolaridade: 
a.(  ) Sem escolaridade                                                      e.(  ) Ensino médio completo 

b.(  ) Analfabeto funcional (ler e escreve)                         f.(  ) Nível superior completo 

c.(  ) Ensino fundamental I completo                                g.(  ) Pós-graduado                     

d.(  ) Ensino fundamental II completo                                                                                                  

 

03. Há membro da família que trabalha em alguma fábrica de cerâmica? 
a.(  ) Não                           b.(  ) Sim. 

 

04.Há quanto tempo reside nessa localidade: 
a.(  ) Menos de 1 ano                                                             d.(  ) Entre 10 e 20 anos 

b.(  ) Entre 1 e 5 anos                                                             e.(  ) Há mais de 20 anos 

c.(  ) Entre 5 e 10 anos 

 

05.Tipo de habitação:  
a.(  ) casa de taipa própria                           c.(  ) casa de alvenaria alugada  ou cedida                                      

b.(  ) casa de alvenaria própria                                                                         

 

06. O que mudou na localidade durante o tempo que você mora nela? (Pode marcar mais 

de uma opção). 

a.(  ) A paisagem devido a retirada da vegetação e do solo por conta da mineração 

b.(  ) O desaparecimento de espécies animais  

c.(  ) O desaparecimento de espécie vegetais(plantas) da região 

d.(  ) Aumentou a poluição atmosférica  

e.(  ) Aumentou o número de residências 

f.(  ) Outra (s) mudança (s). Qual (is)?_____________________________________________ 

 

07. O que causa incomodação por morar próximo a uma área de produção de cerâmica? 

(Pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) A poeira causada pelas atividades das fábricas               

b.(  ) A fumaça emitida pelas chaminés                       

c.(  ) O barulho dos equipamentos usados nas cerâmicas 

d.(  ) O barulho dos veículos transportadores de matéria prima e produtos cerâmicos 

PARTE I: INFORMAÇÕES GERAIS 
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e.(  )  A modificação da paisagem natural 

f.(  ) Degradação da natureza              

g.(  ) Outro (s). Qual (is)? ______________________________________________________ 

08. A água utilizada em sua residência é: 
a.(  ) Açude                          d.(  ) Encanada   

b.(  ) Cacimba.                     e.(  ) Outro tipo. Qual?__________________________________ 

c.(  ) Poço 

 

09. Tipo de tratamento da água? 
a.(  ) Nenhum tratamento                       b.(  )Cloro                         c.(  ) Cloro/filtração/fervura  

 

10.Em sua residência há energia elétrica?        
a.(   ) Sim                         b.(   ) Não.  Se não, qual é a fonte de energia utilizada?___________ 

 

11.Qual é o destino dos dejetos(fezes)? 

a.(  ) Fossa séptica                 b.(  ) Fossa séptica            c.(  ) Outro. Qual_________________ 

 

12. Qual (is) a (s) fonte (s) de renda da família e o valor mensal em reais? (Pode marcar 

mais de uma opção). 

a.(  ) Agricultura                              d.(  ) Aposentadoria               g.(  ) Comércio 

b.(  ) Indústria cerâmica                   e.(  ) Pensão.                          h.(  ) Serviços 

c.(  ) Outro tipo de indústria             f.(  ) Bolsa família                  i.(  ) Outro. Qual?________ 

 

Valor mensal da renda familiar R$:__________________. 

 

13. Quais bens abaixo você possui? (pode marcar mais de uma opção). 

a.(  ) Geladeira                               d.(  ) Televisão                                        g.(  ) Celular 

b.(  ) Fogão a gás                           e.(  )  Aparelho de som                            h.(  ) Bicicleta 

c.(  ) Liquidificador                        f.(  ) Aparelho de DVD                           i.(  ) Carro ou moto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

14. Indique se você costuma ter alguma das doenças abaixo e a freqüência que ocorre 

(quantas vezes por ano). Pode marcar mais de uma opção. 

a.(  ) Alergias respiratórias ________________                  f.(  ) Faringite_________________     

b.(  ) Laringite__________________________                  g.(  ) Pneumonia_______________  

c.(  ) Traqueobronquite ___________________                 h.(  ) Enxaqueca _______________    

d.(  ) Rinite____________________________                   i.(  ) Alergias de pele __________                                                                                                  

e.(  ) Sinusite___________________________                 

 

15. Se você marcou SIM na questão anterior a que atribui o surgimento dessas doenças? 

(Pode marcar mais de uma opção) 

a.(  ) A poeiras provenientes das atividades das indústrias de cerâmica                                                                         

b.(  ) A fumaça emitida pelas chaminés das indústrias de cerâmica                                    

c.(  ) Outro(s). Qual (is)?_______________________________________________________              

 

16. Na localidade há ambientes para lazer?  

PARTE III: ASPECTOS ECONÔMICOS 

PARTE IV: SAÚDE E LAZER 
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a.(  ) Não                  b.(  ) Sim. Quais?____________________________________________ 

 

 

17. Como você usa o seu tempo de lazer? 

a.(  ) Passeio                  c.(  ) Ouvir música          e.(  ) Outro(s). Qual (is)?________________                  

b.(  ) Festas                    d.(  ) Assistir TV                                                           

 

 

 

18. Como você ver o crescimento da indústria cerâmica no Município de Crato? 

a.(  ) De forma negativa         b.(  ) de forma positiva     c.(  ) Tem o lado negativo e o positivo       

  

19. As atividades da indústria cerâmica tem contribuído para: 

a.(  ) Gerar emprego para as famílias da comunidade      

b.(  )Promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades do entorno     

 

20. Impactos causados pelas cerâmicas: (pode marcar mais de uma opção).                

a.(  ) Prejuízo às áreas destinadas à pecuária  

b.(  ) Prejuízo às áreas destinadas à lavoura        

c.(  ) Promover a poluição do ar 

d.(  ) Degradar o meio ambiente 

e.(  ) Mudar a paisagem natural devido a retirada da vegetação e do solo para produção 

f.(  ) Promover a erosão do solo devido a mineração   

g.(  ) A redução ou desaparecimento de espécies animais da área 

h.(  ) A redução ou desaparecimento de espécies vegetais (plantas) da área 

i.(  ) Elevar a temperatura da região devido a emissão de gases e o desmatamento 

j.(  ) Aumentar o número de doenças respiratórias 

k.(  ) Outra (s) mudança (s). Qual (is)?____________________________________________ 

 

21. Você percebe alguma preocupação das empresas cerâmicas em preservar o meio 

ambiente? 

a.(  ) Não                                   b.(  ) Sim. Como? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PARTE V: MEIO AMBIENTE 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Caro (a) entrevistado (a), 

Eu, Zoraia Úrsula, bióloga, sou aluna do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (Mestrado), da Universidade Federal do Ceará. No curso, estou desenvolvendo um 

estudo sobre os impactos socioambientais decorrentes das atividades da indústria de cerâmica 

vermelha do Município de Crato-CE. Este tem por finalidade analisar os impactos gerados por esse 

tipo de atividade sobre o meio ambiente, a vida dos trabalhadores da indústria cerâmica e a 

comunidade do entorno das mesmas. Para tanto, convido você para fazer parte desse estudo, 

contribuindo com informações que me serão passadas em uma entrevista, ou seja, uma conversa entre 

você e eu. 

O(a) senhor(a) não corre risco em participar deste estudo, nem terá constrangimentos. Em 

qualquer momento poderá ter o direito e a liberdade de se negar a participar da pesquisa ou dela se 

retirar quando assim desejar, sem que isto traga prejuízo moral, físico ou social. Poderá ter acesso, a 

qualquer tempo, às informações sobre procedimentos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive 

para retirar eventuais dúvidas, bem como a todas as informações resultantes dele.Os registros 

apresentados serão devidamente guardados, sob minha responsabilidade, sendo mantido o sigilo das 

informações, por um período de cinco anos, após o qual serão destruídos. 

Sua participação no estudo será voluntária, não havendo nenhum tipo de pagamento aos 

participantes da pesquisa. O seu nome e o que mais possa lhe identificar não serão revelados, 

garantindo-se o anonimato de todas as informações referidas. 

Após cientificado e aceitando participar livremente da pesquisa, o(a) senhor(a) assinará duas 

vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE, ficando uma via com V.Sa. e outra 

comigo. 

 Coloco-me à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, pelo telefone: (85) 8825-6232. O 

contato poderá ser feito, também, com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, no endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo, telefone (85) 33668338. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Tendo compreendido o que me foi informado sobre a participação no mencionado estudo e 

estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a 

minha participação implica, concordo em dele participar e para isso DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Fortaleza, 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura ou digital do (a) voluntário (a) 

 

________________________________________ 

Testemunha 

________________________________ 
Assinatura do (os) responsável (is) 

 

__________________________________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE 
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