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DIRETORIAPAlAvRA DO PREsIDEnTE

A qualidade ambicionada pelo setor não é mais só um projeto. 
É uma realidade vista dentro das fábricas, nos processos de análise, 
queima e distribuição dos produtos e também no resultado final 
de construções erguidas com maior conforto e durabilidade. O 
nível de exigência do mercado e também individual das empresas 
tem levado a clientes fieis e satisfeitos. Grandes histórias de parce-
rias foram formadas e seguem firmes, porque um lado possui total 
ciência do que precisa para construir com agilidade e segurança e 
o outro descobriu como se destacar, entre tantas opções dentro do 
mercado de materiais de construção.

Certificações, modernizações, sintonia ambiental. Quando se 
olha para as metas alcançadas, nos últimos anos, o desejo é de man-
ter essas conquistas, mas de também encontrar novos desafios.  O 
sindicato é um observador e incentivador orgulhoso por tanta de-
terminação e que planeja aprimorar ainda mais o apoio oferecido, 
através de capacitações, orientações e busca de incentivos.

Hoje, temos um calendário permanente de eventos, em que o 
ceramista tem a confiança de que encontrará todo o auxílio que 
necessita para crescer. Nosso maior evento é o ciclo de palestras 
técnicas, que vem ganhando novas nuances, a cada edição. Na mais 
recente, a oportunidade foi de divulgar as conseqüências de toda 
essa preparação, através da apresentação das vantagens ambientais 
e econômicas oferecidas por nossos produtos. O curso de ensaios 
normatizados para telhas e blocos cerâmicos é outra ideia de su-
cesso e que vai de encontro às demandas apresentadas pelo setor 
no dia a dia. Iniciativas possíveis, por meio do apoio importante 
das instituições e entidades de estimulo à capacitação, como o SE-
BRAE, IEL e SENAI.

O diálogo com instituições financeiras e científicas é mais um 
caminho que vem sendo trilhado pelo avanço do setor. Nas últi-
mas semanas, demos os primeiros passos em direção a convênios 
que serão estabelecidos com a Caixa Econômica e o Banco do 
Nordeste. O objetivo é a liberação de créditos especiais para que as 
cerâmicas do estado possam investir na aquisição de equipamentos 
como fornos, secadores e picadores de lenha e, assim, poderem ex-
pandir suas ações de eficiência energética.

 A nossa maior comemoração é a certeza de que novos projetos 
e possibilidades de concretizá-los não faltam. O que nos direciona 
para um futuro de inovações e liderança!                                                                                                  

Boa leitura!

InvEsTIR PARA 

cREscER!
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O Rio Grande do Norte é o 
estado com uma das maiores re-
servas de minérios como Scheeli-
ta, Rocha Ornamental, Calcário, 
Tantalita e Ouro, importantes 
para o desenvolvimento de diver-
sas atividades. Para a produção 
de materiais utilizados na cons-
trução civil, um dos motores da 
economia potiguar, O RN pos-
sui, por exemplo, cerca de 20 mil 
km quadrados de calcário dispo-
níveis para investimentos. Mas 
é na produção de argila e areia, 
minerais de mais fácil extração 
e localização, que o estado tem 
atendido a demanda local e ainda 
exportado material de qualidade 
para as regiões vizinhas.

O requerimento de áreas para 
exploração é o primeiro procedi-
mento necessário para a explo-
ração, com regras definidas há 

décadas e bem divulgadas atra-
vés do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM). 
Porém, é também o principal em-
bate entre os empreendedores. O 
maior questionamento dos pe-
quenos produtores é em relação 
ao tempo e ao tamanho das áreas 
requeridas pelas grandes empre-
sas. Quem não consegue a auto-
rização, no prazo e para o local 
desejado, argumenta que a atual 
legislação mineral tem sido um 
entrave para a geração de mais 
emprego e renda em todo o país.

O superintendente do 
DNPM, Roger Garibaldi, expli-
ca como o órgão se posiciona em 
relação à questão e como busca 
agilizar os processos para que o 
estado aproveite com maior efi-
ciência o grande potencial mine-
ral disponível.

Roger Garibaldi Miranda, su-
perintendente do Departamento 
Nacional de Produção Mineral no 
Rio Grande do Norte (DNPM/
RN), é formado em jornalis-
mo pela Universidade Potiguar 
(UNP) e técnico em geologia pelo 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Funcionário 
de carreira, em 30 anos de traba-
lho no órgão, já assumiu funções 
e cargos de chefia nos diferentes 
setores. Ele acredita que a vocação 
e também os conhecimentos técni-
cos adquiridos na área de comuni-
cação foram determinantes para a 
história de crescimento dentro do 
departamento. Sobre a nomeação 
à superintendência, afirma que foi 
um desafio assumido com muito 
orgulho pela oportunidade de dei-
xar legados de melhorias nos servi-
ços prestados à sociedade.

PERfIlSUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PRODUÇÃO MINERAL NO RIO GRANDE DO NORTE
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ENTREVISTAENTREVISTA

RA- Como está o interesse pela explo-
ração de minérios no Rio Grande do 
Norte, considerando que o estado é 
muito rico em bens minerais? 

O interesse pela exploração mineral 
no RN continua alto, o RN é um esta-
do essencialmente minerário, possuidor 
de grandes reservas de Scheelita, Rocha 
Ornamental, Calcário, Tantalita, Ouro, 
entre outros. Na última pesquisa feita 
pelo DNPM, no ano de 2014, entre os 
25 estados do Brasil com superintendên-
cias instaladas, o Rio Grande do Norte 
ficou em 11° lugar, em termos de reque-
rimentos protocolados de pesquisas para 
exploração futura de minérios. Um dado 
considerado muito significativo para nós.
 
RA- No seu entendimento, qual é o 
principal desafio dos produtores locais?

O principal desafio dos produtores 
locais é equacionar o seu investimen-
to com a falta de infraestrutura como 
porto, ferrovias, a burocracia dos órgãos 
autorizadores e licenciadores e a falta de 
mão de obra especializada. A capacidade 
de exportação de nosso porto, por exem-
plo, é bem menor do que a demanda de 
produção mineral local.

Os empresários relatam que, às ve-
zes, precisam exportar por estados vizi-
nhos, como o Ceará, porque aqui não 
comporta o tamanho dos navios.  A 
situação das principais rodovias tam-
bém não é considerada convidativa. 
Outra reclamação comum é que eles 
tem muita dificuldade em conseguir as 
licenças ambientais necessárias para a 
autorização de extração, porque faltam 
servidores suficientes para atender a 
demanda de pedidos. A consequência 
é que o empreendedor retarda a pro-
dução. Porque, se não tem licença am-
biental para lavrar, não tem como pagar 
impostos e contratar. Um entrave para 
a geração de emprego. 

RA- Qual a importância econômica da 
exploração dos minerais cerâmicos?

A importância vai desde a fabricação 
de telhas, tijolos e louças até o desenvol-
vimento de produtos de alta tecnologia, 
que no futuro substituirão o cobre e as 
ligas de aço especiais.

“O principal desafiO dOs 
prOdutOres lOcais é 

equaciOnar O seu 
investimentO cOm a

falta de infraestrutura
e a burOcracia dOs 

órgãOs autOrizadOres.”

 RA- Como funciona o trabalho de 
acompanhamento do DNPM em re-
lação à indústria cerâmica?

O DNPM, como gestor dos bens 
minerais, não fiscaliza a fábrica de 
cerâmica propriamente dita, papel 
que cabe aos órgãos ambientais. O 
departamento autoriza e fiscaliza 
a extração de argila como bem mi-
neral. A ligação está no fato de que 
algumas fábricas extraem a própria 
argila. Já outras compram o mineral 
de produtores.

 RA- Qual a importância da legaliza-
ção da extração de argila para o setor 
como um todo?

O bem mineral é um bem da 
união e a sua exploração, sem a devi-
da autorização, ou concessão, cons-
titui crime de usurpação de bem 
público. A legalização é a garantia 
do retorno social da exploração, 
através da compensação financeira 

pela extração, que é dividida entre 
o município (65%), o estado (23%) 
e a união (12). A autorização legal 
também garante que a atividade seja 
realizada em compatibilidade com o 
meio ambiente através da exigência 
da licença ambiental.

  
RA - Com o desaquecimento da cons-
trução civil, o número de pedidos de 
licenciamento diminuiu?

Não. Mesmo com as dificuldades 
enfrentadas pelo setor de construção, 
nos últimos meses, nosso protocolo não 
parou de receber novos requerimentos, 
diariamente, tanto para a exploração de 
argila, como para a de areia. São pedi-
dos por novas áreas, tanto de empresas 
locais, como de empresas de fora insta-
ladas no estado.
 
RA- O que é necessário para que uma 
cerâmica consiga a licença para a ex-
ploração de Argila no estado?

O primeiro passo é verificar no site 
do DNPM se a área já foi requerida ou 
não. Caso não tenha sido, o interessado 
deve requerer, logo, junto ao DNPM. 
O tipo de requerimento para a extração 
de minerais usados na construção civil 
é o do regime de registro de licença. O 
documento deve ser protocolizado no 
órgão, acompanhado de uma licença 
do município, assinada pelo prefeito e 
autorizando a extração. Nessa licença 
tem que constar o prazo de validade, 
tamanho da área em hectares e o tipo 
de minério explorado. O requerimen-
to deve vir acompanhado também de 
uma autorização do proprietário do 
solo, uma planta de detalhe e um plano 
de lavra, ou um memorial explicativo. 
Os últimos três materiais citados são 
elaborados por engenheiro de minas e/
ou geólogos contratados pelo empre-
endedor. Após a análise, caso o requeri-
mento esteja bem instruído, o DNPM 
aguarda o empreendedor trazer a licen-
ça ambiental para que seja concedida a 
autorização para a extração do minério.

Todo esse procedimento acima está 
descrito na Portaria do Diretor-Geral 
do DNPM Nº 266/2008, disponível 
no site do departamento.

RA- O licenciamento para extração 
de Argila pode ser pedido para áreas 
que são licenciadas para a extração de 
outros minérios, como areia e ferro?

A lei faculta o direito da autorização 
a quem requerer primeiro. Porém, essa 
possibilidade pode acontecer se existir 
compatibilidade técnica entre as ativida-
des e anuência dos titulares. É necessário 
um acordo. O segundo interessado dever 
procurar o empreendedor que possui a 
autorização, para pedir o uso de uma par-
te da área já requerida. A negociação é to-
talmente definida entre as partes envolvi-
das. Depois, os dois fazem um contrato 
de cessão parcial de direitos minerais e re-
gistram em cartório, com firma reconhe-
cida por todos. O segundo interessado, 
que quer parte da área já requerida pelo 
primeiro, também deve entrar no site do 
DNPM para preencher um novo tipo de 
requerimento, o de cessão parcial. É bom 
destacar que, assim como o pedido de au-
torização feito pelo primeiro interessado, 
o requerimento parcial também exige o 
acompanhamento de licenças da prefei-
tura, da licença ambiental e dos projetos 
de uso da área.
 
RA- Como é feita a divisão das áreas 
que serão destinadas à exploração de 
minérios por pequenos produtores 
das que serão utilizadas para pesqui-
sas por grandes mineradores?

De acordo com a atual legislação, 
quem requerer primeiro, consegue a 
autorização, independentemente do 
tamanho da área e do tipo de minério 
extraído. O DNPM não toma partido, 
não interfere. Até porque não somos 
nós quem pesquisamos quais áreas são 
propícias e estão disponíveis para ex-
ploração. Quem faz isso é a empresa in-
teressada. Não fazemos distinção entre 
grandes e pequenos empreendedores, 
porque somos servidores federais e es-
tamos aqui para atender a todos. 
 
RA- A ocupação de grandes áreas 
para pesquisas de mineradoras é con-
siderada por grande parte do setor 
uma barreira para que as cerâmicas al-
cancem a autorização para a extração. 
Como o departamento vê a questão?

A atividade de extração de minérios 
que estão a níveis mais profundos do 
subsolo, como ferro, granito e ouro, exige 
muito tempo e recursos. Talvez, por isso, 
os produtores se antecipem tanto na bus-
ca por áreas disponíveis. Pois, a produção 
só é iniciada depois de uma pesquisa mui-
to exigente, o que também custa muito 
caro. Algumas empresas até buscam ca-
pital estrangeiro para levarem a pesquisa 
até o fim e, finalmente, conseguirem a 
concessão de lavra.

Uma realidade diferente da extração 
de minérios como argila, que são mais fá-
ceis de serem localizados e extraídos. Não 
é necessário requerer uma área de mais de 
1000 hectares somente para procurar a 
existência do material. Esse é um fato con-
firmado, através de estudos geológicos.

Mas acredito que muitos desses em-
bates entre grandes e pequenos produ-
tores serão resolvidos com o novo marco 
regulatório, que aguarda aprovação no 
congresso, desde meados de 2012. O 
documento traz várias mudanças neces-
sárias, porque a realidade da produção 
mineral mudou bastante em todo o país, 
desde que o código de mineração foi cria-
do, no ano de 1967. A legislação está ob-

soleta em alguns pontos.
Com o novo marco, a liberação de 

alvarás para pesquisas de viabilidade eco-
nômica deve ficar mais rigorosa, porque 
há também muita especulação. Existem 
casos em que elas são solicitadas sem os 
recursos suficientes, somente para se ne-
gociar a área depois. Outra modificação é 
que as lavras de exploração passarão a ter 
prazos definidos. Atualmente só existem 
prazos para a etapa de pesquisa, que são 
de um a três anos. Além disso, o atual cri-
tério de prioridade para o requerimento 
de área, provavelmente, será substituído 
por licitações.
 
RA- Mas licitações não poderiam tra-
zer ainda mais burocracia para os re-
querimentos?

Ainda não tive acesso ao conteúdo 
total do marco regulatório. Mas acredi-
to que não. Porque o seu objetivo é jus-
tamente otimizar os serviços do DNPM 
e aumentar a produção no Brasil. Fazer 
com que um território tão rico como 
o nosso seja bem mais explorado por 
investidores com capacidade real e não 
fique preso na mão de empresas que fica-
rão muitos anos sem produzir.

rOger garibaldi cOnta que, mesmO diante da crise ecOnômica, 

Os requerimentOs para a explOraçãO de argila nãO diminuíram
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cepis e sfb apresentam resultadOs dO cursO de capacitaçãO 
para O usO sustentável da caatinga na indústria cerâmica

Foram 20 meses de trabalhos para a 
disseminação de boas práticas em eficiên-
cia energética e manejo florestal entre 18 
indústrias de cerâmica nordestinas, sendo 
seis empresas potiguares. Com os resulta-
dos obtidos, comprovou-se que é possível 
ter uma diminuição relevante na quanti-
dade de lenha usada nas fábricas com a 
implantação de medidas simples, como a 
secagem da lenha e a correta alimentação 
das fornalhas. As consequências para as 
indústrias participantes também foram 
de geração de renda adicional e de aumen-
to da capacidade de produção.

 Os relatórios finais do projeto piloto 
de Capacitação e Assistência Técnica para 
a Promoção do Uso Sustentável de Recur-
sos Florestais da Caatinga em Polos Indus-
triais foram apresentados no Seminário 
Perspectivas para a Sustentabilidade do 

Setor Cerâmico do Rio Grande do Nor-
te, realizado no mês de março, no muni-
cípio de Parelhas/RN. “Observamos uma 
redução no consumo de lenha de 16% na 
produção de tijolos e 20% na produção de 
telhas. Isso, sem precisar mudar fornos. A 
economia foi de 16 mil metros de lenha 
durante um ano”, destaca Alencar Garlet, 
analista ambiental do Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB).

A iniciativa é do Ministério do Meio 
Ambiente e executada pelo Serviço Flo-
restal Brasileiro (SFB) e pelo Depar-
tamento de Combate à Desertificação 
(DCD), em parceria com a Fundação 
Parque Tecnológico da Paraíba (PA-
QTC), por meio do Centro de Produ-
ção Industrial Sustentável – CEPIS/
PB. No projeto, as fábricas também 
foram estimuladas a adquirirem lenha 

em planos de Manejo implantados em 
20 assentamentos cadastrados no Rio 
Grande do Norte, sendo 11 na região do 
Seridó e nove somente no município de 
Apodi.

“O empresário que utiliza lenha 
sem origem legal está permanentemen-
te exposto ao risco de ser multado pelos 
órgãos ambientais. O valor das multas 
é elevado e pode impactar fortemente a 
empresa. Para não correr este risco a solu-
ção é utilizar lenha com origem legal, que 
pode ser lenha da Caatinga produzida 
em Planos de Manejo Florestal Susten-
tável autorizados pelo IDEMA, lenha 
de algarroba, ou poda de cajueiro. Como 
a lenha legalizada custa mais caro que a 
lenha ilegal, é preciso utilizá-la de forma 
racional para reduzir os custos de produ-
ção”, explica o analista ambiental do SFB.

Os resultados alcançados dentro do Rio 
Grande do Norte também foram analisados 
de forma isolada pelo projeto.  Conside-
rando uma produção de 500 milheiros por 
mês, entre as seis cerâmicas participantes, foi 
observada uma diminuição de 20% no uso 
de lenha, o que representa uma redução de 
5.400st por ano, o equivalente a uma econo-
mia R$135.000,00. Com a redução no uso 
do combustível, evitou-se o desmatamento 
de 900 hectares de mata nativa, conside-
rando uma área manejada com um ciclo de 
corte de 15 anos. As mudanças implantadas 
nas fábricas potiguares também levaram a 
uma redução de perdas no processo em tor-
no de 5,3% e a um aumento da capacidade 
produtiva de 1.410 milheiros por ano, o 
que resultou em uma renda adicional de R$ 
310.200,00 por ano.

 “Os números são animadores, mas é im-
portante ressaltar que os ganhos não foram 
apenas materiais. As empresas também alcan-
çaram melhorias nas áreas de gestão, recursos 
humanos e segurança do trabalho, melhora-
ram o trabalho em equipe e também obtive-
ram ambientes de trabalho mais organizados 
e disciplinados”, ressalta Aluzilda Januncio de 
Oliveira, coordenadora geral do CEPIS.

 As cerâmicas potiguares participantes fo-
ram: a Cerâmica Santa Luzia (Carnaúba dos 
Dantas), Cerâmica São Francisco (Carnaúba 
dos Dantas), Cerâmica Rio Piranhas (Jardim 
de Piranhas), Cerâmica Tavares (Parelhas), 
Cerâmica Bela Vista (Parelhas) e Cerâmica T. 
M (Apodi). “Como no RN existem aproxi-
madamente 180 empresas, se todas elas ado-
tassem práticas de redução do consumo de 
lenha, facilmente teríamos uma redução de 
mais de 1 mil hectares de vegetação cortada 
todos os anos”, pontua Alencar Garlet.

 Ao longo do curso, os proprietários e co-
laboradores das empresas tiveram oportuni-
dade de visitarem planos de manejo ativados 
e também participaram de uma caravana téc-
nica para conhecer in loco o processo produ-
tivo da Cerâmica Gomes de Mattos, no Cra-
to/CE, empresa considerada um modelo em 
eficiência energética no Nordeste. As aulas 
práticas no RN sobre manejo de lenha foram 
realizadas na sede da Cerâmica Bela Vista. As 
aulas teóricas foram ministradas no escritório 
do SEBRAE em Currais Novos, propiciando 
aos ceramistas uma oportunidade de discutir 
com consultores especializados sobre as prin-
cipais dificuldades do setor para reduzir o 
consumo de combustível na produção.

Como produto final do curso de 
capacitação, cada uma das empresas 
elaborou um plano de ação indivi-
dual, com apoio de consultores do 
CEPIS. Com base nessas informa-
ções fornecidas, a coordenação do 
projeto organizou um cronograma 
de assistência técnica envolvendo 
cerca de 3.500 horas de trabalho 
in loco. A etapa de assistência con-
templou palestras, reuniões, anali-
ses e acompanhamento de cerca de 
30 indicadores, além de medições e 
ensaios na matéria prima e nos pro-
dutos, como ensaios de resistência à 
compressão com os tijolos apresen-
taram valores que não atendem às 
normas da ABNT.

 O objetivo, agora, é também uti-
lizar as ações aplicadas para a implan-
tação de um programa de segurança 
bioenergética para a indústria cerâ-
mica localizado nos polos industriais 
do bioma caatinga, como forma de 
assegurar a sustentabilidade matriz 
energética do setor. “ Todas as meto-
dologias utilizadas validaram mais de 
40 protocolos técnicos que puderam 
imprimir reais melhorias nas dife-
rentes etapas do processo produtivo 
das cerâmicas vermelhas e caminhar 
no sentido de estabelecer os marcos 
para ampliação da sensibilidade das 
empresas para o consumo de lenha 
vinda de base sustentável”, pontua a 
coordenadora geral do CEPIS.

aula de bOas 

práticas na mediçãO 

da umidade da lenha



CompARTILhAR

Os blocos cerâmicos são produ-
tos muito bem aceitos no mercado 
por qualidades como o alto índice de 
isolamento térmico e acústico, preços 
acessíveis e a grande abundância de 
matéria prima em todo o país.  Mas 
qual o melhor tipo de bloco para cada 
construção, diante da diversidade de 
tamanhos e formas? O trabalho de 
planejamento estético e estrutural 
dos projetos é de responsabilidade de 
especialistas. Porém, saber um pouco 
das funcionalidades de cada produto 
usado na alvenaria é um grande au-
xílio para quem contrata os serviços, 
principalmente, na hora de se progra-
mar para os custos e tempo de execu-
ção da obra.

Entre os blocos cerâmicos existem 
duas grandes divisões: Os blocos es-
truturais e os blocos de vedação, tam-
bém chamados de tijolos. Os blocos 
estruturais, como o próprio nome 
sugere, são os que servem para dar 
sustentação às construções. Esses são 
muito usados na construção de blo-
cos de apartamentos pela rapidez e 
economia na execução.

“Como são mais leves, são tam-
bém de mais fácil manuseio e aplica-
ção, facilitando o trabalho da mão de 
obra. A quantidade e posição de furos 
tem influencia no potencial de resis-
tência  à compressão do produto. Nos 
blocos estruturais, os furos são sempre 
na vertical e servem para passagem 
de instalações, e quando necessário, 
também para serem preenchidos com 
grautes que são reforços estruturais”, 
explica o arquiteto Faulkner melo.

Os blocos estruturais se dividem 
ainda em subtipos, classificados de 
acordo com a função, espessura e 
comprimento. São eles: o bloco de 
amarração (utilizados para a união de 
paredes a 90°), o bloco elétrico (pos-
sui caneletas para a passagem de ins-
talações hidráulicas), o bloco verga 
(utilizado para sustentar portas e ja-
nelas), o bloco 45° (usados para fazer 
cantos que dão continuidade à parede 
em outra direção), o bloco hidráulico 
(com furos maiores que permitem a 
passagem de instalações hidráulicas 
sem quebra na parede pronta) e os 
blocos compensadores (usados para 

o acabamento entre lajes e paredes).
Já os blocos de vedação, ou tijo-

los, como também são chamados, 
tem a função de vedar, dividindo, ou 
fechando ambientes. O material que 
é feito, como também seu formato, 
espessura e tamanhos influenciam na 
configuração e uso de cada tipo. Os 
mais conhecidos e utilizados na atua-
lidade são os tijolos furados, também 
chamados de tijolos baianos. Eles po-
dem ser de oito, nove, ou doze furos, 
mas os orifícios serão sempre na ho-
rizontal e ajudam a diminuir o peso 
e deixar a temperatura agradável. Por 
isso, os tijolos baianos oferecem um 
grande conforto térmico em relação 
aos outros tipos.

Os furos servem ainda para faci-
litar a execução das instalações elé-
tricas e hidráulicas. As ranhuras na 
parte externa são para facilitar a ade-
rência da argamassa de revestimento. 
“Quando são utilizados, eles propor-
cionam maior liberdade na concep-
ção do projeto, geralmente com es-
trutura em concreto armado”, pontua 
o arquiteto.

BlOcO Ou TIjOlO?
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Há ainda os tijolos que são mais 
usados pelo efeito visual que causam, 
quando aplicados de forma aparente. 
O maciço de barro, por exemplo, pos-
sibilita um efeito rústico ao ambien-
te. Proporcionam grande conforto 
térmico e acústico. Porém, como é 
um tijolo de dimensões menores exi-
ge maior tempo para execução, assim 
como rigor técnico na execução e 
maior quantidade de argamassa para 
assentamento. Para uma maior dura-
bilidade, após a aplicação, eles rece-
bem um impermeabilizante acrílico.

“Os tijolos cerâmicos maciços 
tem certas limitações em relação à 
resistência, por serem feitos de for-
ma artesanal e não seguirem critérios 

técnicos tão rigorosos em sua produ-
ção e, por isso, não devem ser utili-
zados em construções com função 
estrutural. Mas são uma ótima opção 
em termos estéticos”, destaca o arqui-
teto”, destaca o arquiteto.

Outro tijolo usado com acaba-
mento aparente é o laminado. Mui-
to visto em fachadas de prédios e em 
muros, ele é parecido com o maciço, 
só que possui furos e oferece uma 
maior resistência mecânica, além de 
menos porosidade e menor absorção 
de água. A superfície lisa possibilita 
um acabamento mais delicado. Po-
rém, o assentamento gera mais cus-
tos, pois os furos absorvem grande 
quantidade de argamassa.

Tem-se ainda os tijolos refratários, 
que são os produzidos com argila en-
riquecida e outros materiais, para di-
minuir a absorção de calor. Capazes 
de suportar altas temperaturas, esses 
são ótimos isolantes térmicos. Usual-
mente, são encontrados em fornos in-
dustriais, de laboratórios de pesquisa 
e ensino, além de fornos domésticos e 
churrasqueiras.

Cada tipo de tijolo tem particu-
laridades que o farão ideal para de-
terminado projeto. Conhecê-los é 
um caminho seguro para alcançar os 
resultados desejados. O que não varia 
é o fato de que quanto maior a quali-
dade dos produtos, menor o desperdí-
cio. Mãos à obra! 

BlOcO EsTRuTuRAl
a classificaçãO dOs blOcOs 

estruturais vai de acOrdO

a funçãO, espessura e 

cOmprimentO dOs prOdutOs

TIjOlO mAcIçO
O tijOlO maciçO de barrO 

pOssibilita um clima 

rústicO aO ambiente, 

quandO aparente

TIjOlO BAIAnO
O grande cOnfOrtO térmicO 

é uma das vantagens dOs 

tijOlOs baianOs

TIjOlO REfRATáRIO
Os tijOlOs refratáriOs 

supOrtam grandes 

temperaturas pOr sua 

cOmpOsiçãO diferenciada

TIjOlO lAmInADO
a superfície lisa cOnfere 

um ótimO acabamentO
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opoRTuNIdAdE

Encontrar alternativas para redu-
zir custos e o consumo de recursos 
naturais é uma necessidade para se 
manter competitivo no setor indus-
trial. Realidade que gera outra grande 
preocupação, a de encontrar o modelo 
de produção mais adequado para a de-
manda de cada fábrica. Para isso, é pre-
ciso estar atento ao que acontece den-

tro e fora do próprio negócio. Pois, às 
vezes, a receita para o sucesso está na 
implantação de ideias já adotadas por 
outras empresas. Isso foi o que aconte-
ceu com a Cerâmica Pataxó, localiza-
da no município de Ipanguaçu. Após 
visitarem fábricas no sudeste do país, 
os proprietários descobriram as vanta-
gens do forno móvel, para as finanças e 

o bem-estar dos profissionais.
A nova estrutura ainda está em 

fase de montagem e testes, mas os 
empresários potiguares Karita Me-
deiros e Italo Medeiros já tem certeza 
do crescimento que alcançarão com a 
modernização do processo de queima. 
Há algum tempo, a fábrica queria uma 
opção para substituir o forno paulisti-

QuEIMA IDEAL
após meses de planejamentO, a cerâmica pataxó encOntrOu nO fOrnO 

móvel O mOdelO mais adequadO para a sua rOtina de prOduçãO

nha, adotado desde a inauguração, no 
ano de 1995. Foi, então, que os cera-
mistas decidiram visitar e entender a 
rotina de três empresas paulistas.

“O forno paulistinha exigia uma 
grande demanda de mão de obra, para 
carga e descarga e não tínhamos como 
reduzir gastos neste aspecto, que de-
manda muitos recursos para indús-
tria. Sem falar que considerávamos o 
processo um pouco desgastante para 
os nossos colaboradores, pelo tempo 
em contato com o calor, no trabalho 
de enforna e desenforna”, explica ka-
rita Medeiros.

O forno móvel é constituído ba-
sicamente de algumas plataformas 
fixas, geralmente feitas de tijolo, con-

creto armado e cimento, onde são 
colocadas as cargas, e de um corpo 
metálico modular (base superior, la-
terais e teto). Nas laterais, ficam aco-
pladas as fornalhas de queima e as ro-
das, que possibilitam sua locomoção. 
O forno se move de uma plataforma 
com produtos já queimados para ou-
tra com materiais a serem queimados. 
“Detalhe que diminui o tempo gasto 
com a carga e descarga, agiliza a quei-
ma e aumenta a capacidade de produ-
ção de peças. Em apenas uma forna-
da, é como se cinco fornos tivessem 
sido usados de uma só vez”, comenta 
a ceramista. 

Segundo ela, o consumo de ener-
gia elétrica também é reduzido, por-
que se elimina o ventilador na porta 
do forno usado na desenforna. Além 
disso, ele é revestido em seu interior 
por uma manta cerâmica, que reflete o 
calor ao invés de absorvê-lo, resultan-
do numa economia também de lenha.

 Na busca pela alternativa mais ren-
tável, os dois empresários chegaram a 
viajar até o estado de Minas Gerais, 
onde conheceram o funcionamento 
do tipo vagão. Nele, os produtos são 
o que se movem dentro do forno, por 
meio de tração mecânica. As peças são 
colocadas sobre uma plataforma com 
rodas de aço em uma espécie de tri-
lho. O modelo, assim como o móvel, 
garantia economia de combustível, 
descarga rápida e grande capacidade 

de recarga. Mas, não proporcionava o 
percentual de uniformidade na quei-
ma dos produtos desejado.

Antes da decisão final, o casal de 
ceramistas chegou a pesquisar ainda 
sobre o forno câmara, uma das opções 
mais apontadas, quando se pensa em 
sustentabilidade, também pela redu-
ção no volume de combustível utiliza-
do. Porém, nas observações o modelo 
se assemelhava muito ao paulistinha 
no requisito mão de obra, pois possui 
a necessidade de uma quantidade re-
levante de profissionais para operá-lo.

Depois de meses de pesquisa, não 
teve jeito. O forno móvel unia todas 
as características procuradas pela em-
presa e o encantamento foi à primeira 
vista. “Para mim, é o melhor forno já 
testado dentro da Cerâmica Pataxó. A 
uniformidade na cor é excelente. Fi-
camos impressionados também com o 
fato de não haver retração, os produ-
tos ficam com mais uniformidade nas 
dimensões”, comemora a empresária.

Diante das facilidades, a fábrica 
espera aumentar a produção mensal, 
que, hoje, é de 800 mil peças, em sua 
maioria tijolos, além de desenvolver 
novos produtos. “Não é um investi-
mento barato, mas acredito que tira-
remos os custos, no máximo, em cinco 
anos. Porque os produtos fabricados 
saem com uma qualidade tão alta que 
é possível vende-los com preços me-
lhores”, comemora.

 Os prOdutOs sãO cOlOcadOs em uma base fixa. O  cOrpO dO fOrnO se mOve de uma 

platafOrma cOm peças já queimadas para Outra cOm materiais a serem queimadOs

opoRTuNIdAdE

fOrnO móvel em fase de instalaçãO
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NoVo oLhAR

a prOduçãO das peças exige cOnhecimentOs sObre a cOmpOsiçãO e manuseiO da argila

As criações usando a cerâmica fo-
ram iniciadas há 30 anos pela matriarca 
da família, na cidade de Assú.  Dona 
Marta Job foi quem ensinou os filhos 
e os netos a arte manual que lhe ren-
deu admiração ao longo da vida. Muita 
curiosidade e persistência aperfeiçoa-
ram a técnica e aumentaram os pedidos 
dos vasos, panelas e também das escul-
turas produzidas com inspiração na cul-
tura nordestina. Para as novas gerações, 
o artesanato com barro é uma fonte de 
prazer e também de renda para toda a 
família.  Os produtos vendidos na loja 
montada no município de município 
de São José de Mipibu ganharam fama 
no estado e recebem encomendas até de 
fora do país.

 Conversando sobre a dimensão 
que os ensinamentos passados pela 
avó alcançaram, Claudia Patrícia da 
Costa relembra as histórias escutadas 
na infância, quando dona  Marta sen-
tava em frente à roda de oleiro para dar 
vida aos objetos que surgiam na men-
te. “Ela começou fazendo panelas e as 
pessoas gostaram tanto, que Vovó não 
teve outro a caminho a não ser o de 
se dedicar a essa arte. O interesse dos 
clientes rendeu e ela passou a susten-
tar os filhos esculpindo com as mãos”, 
conta a neta, que também se tornou 
artesã, por um talento descoberto ain-
da na adolescência.

 Patrícia conta que a avó ficou tão 
conhecida pelo trabalho que chegou 
ter que voltar para o RN, depois morar 
anos na cidade de Recife-PE, após ser 
convidada para ministrar cursos sobre 
artesanato com cerâmica a convite 
da prefeitura de São José de Mipibu. 
“Nessa época, ela já estava casada e 

O ARTEsAnATO cOmO 
TRABAlhO E PRAzER
família perpetua talentO de esculpir cOm as mãOs, através de gerações

com filhos. Mas não parava de aten-
der às pessoas que iam direto até a casa 
dela pedir orientações sobre o manu-
seio do material, como também para 
comprar peças novas”, relata a artesã. 
Dona Marta faleceu há 15 anos, vítima 
de um câncer de colo de útero. Mas, 
até os últimos meses de vida, tirou seu 
sustento do barro.

 A rotina de trabalho da artesã se 
transformou em memórias e em dire-
cionamentos para os filhos e netos que 
perpetuam o talento. Cláudia Patrícia 
aprendeu a maior parte do que sabe 
sobre o manuseio da argila, a desenvol-
tura com a criação das peças e o merca-
do de venda de artesanato com a mãe, 
que tinha muito orgulho de repassar a 
arte popular nascida dentro de casa.

“Minha mãe também era muito 
dedicada, sempre buscando forma-
tos novos. Eu, como criança, olha-
va curiosa para aquela massa que se 

transformava em jumentos, santos, 
caranguejos e boiadeiros e queria 
imitá-la. Eu fazia uma concha e ela 
dizia que estava linda, mas que preci-
sava melhorar só um detalhe, ou ou-
tro. Com o tempo, fui aperfeiçoando 
minhas peças e meus objetivos com o 
artesanato”, por alguns instantes, Pa-
trícia volta ao passado. 

Hoje, Patrícia, a mãe, o pai, um 
tio e mais três irmãos vivem da pro-
dução de peças em barros, com en-
comendas de peças únicas, como 
também de pedidos em grande esca-
la. A grande demanda faz com que 
as criações que exigem inspiração e 
criatividade dividam espaço com a 
elaboração de peças previamente de-
finidas por arquitetos, para projetos 
de decoração. As panelas, travessas 
e fogões de barro estão presentes na 
ambientação rústica de diversos ho-
téis e restaurantes do estado.

Para não colocar a perder todo o carinho empregado nas 
mãos, o manuseio da argila para a produção de produtos exige 
cuidados e conhecimentos sobre a composição do mineral, 
tão rico no Rio Grande do Norte. 

A argila utilizada é adquirida em cerâmicas nos municí-
pios de São Gonçalo e Extremoz, como também é comprada 
na forma bruta em terrenos de pessoas conhecidas da famí-
lia de artesãos. “Quando compramos em cerâmicas, temos a 
vantagem de já receber o material preparado. Mas, como já 
temos um gasto com o transporte, na maioria das vezes, pre-
ferimos comprar a argila bruta e preparar”, explica Patrícia.

Os conhecimentos sobre o passo a passo do preparo da 
massa foram todos repassados pela avó. O ponto do barro é 
percebido somente pelo toque e pelo olhar. Tudo é feito ma-
nualmente, desde a etapa em que a argila é colocada de molho 
por alguns dias até o momento de peneirá-la, para retirar as 
impurezas, como pedaços de vidro, gravetos e pedras.

É um trabalho que exige esforço físico, muita atenção e 
criatividade, mesmo diante dos prazos de entrega combinados. 
Porém, muito prazeroso, afirma a artesã. Tanto pela distração e 
relaxamento do trabalho manual, como pelo orgulho em pro-
duzir peças que servirão para embelezar o dia a dia dos clientes.

Para a divulgação, a família participa permanentemente de 
feiras de turismo e artesanato. Nessas situações, os auxílios do 
governo que os empresários conseguem para os custos com as 
viagens tem sido essencial, principalmente pela dificuldade de 
locomoção dos produtos, que são bastante pesados.

Um dos grandes diferenciais da cerâmica Leão do Norte 
é a produção de peças em barro cru, sem pintura. Deixando 
a cargo do comprador as cores e estilos que cada uma irá ad-
quirir, quando chegar ao espaço que ajudará a compor.

CERâmICA LEão do NoRTE

ENDEREçO:
Avenida Natal, BR 101
São José de Mipibu/RN
Sentido Natal-Recife

TElEfONEs:
84 3273-3264
84 9976.0598
84 9413.7271

mAnusEIO DO BARRO

O PRAzER DE cRIAR
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a família vende criações próprias e também recebe encOmendas 

de prOjetOs previamente definidOs pOr decOradOres e arquitetOs

as panelas, travessas e fOgões de barrO 

recebem pedidOs até de fOra dO país



A indústria da cerâmica é umas 
das mais antigas do mundo, em 
vista da facilidade de fabricação e 
abundância de matéria prima. Mas, 
somente no século XVII, foi quan-
do a atividade teve sua importância 
relevada.  Em 1666, um grande in-
cêndio, na cidade de Londres, des-
truiu centenas de casas de madei-
ra. O fato alertou os ingleses para 
a necessidade de reconstruirem as 
casas usando outro material, a es-
colha foi pelos tijolos cerâmicos. O 
Brasil é um dos maiores produtores 
mundiais de cerâmica vermelha, ao 
lado de países como China, Espa-
nha e  Itália. Porém, o país conso-
me quase toda sua produção local 
que está mais distribuída nas regi-
ões sudeste, sul e nordeste. Segun-
do a ANFACER (Associação  Na-
cional de fabricantes de produtos 
cerâmicos), a região nordeste tem 
uma produção equivalente a 6% da 
produção nacional. 

A indústria cerâmica estru-
tural do Rio Grande do Norte é 
constituída de 200 cerâmicas em 
funcionamento, subdividida em 
três grandes pólos: Seridó, Vale do 
Açu/Apodi e Grande Natal, por 
fatores como mão de obra, incen-
tivos fiscais, centros de pesquisa e 
fornecedores  de equipamentos. O 
principal custo na produção está 
relacionado ao transporte do pro-
duto acabado, que, por sua vez, só 
pode ser compensado por uma ma-
téria prima de alta qualidade.

O segmento da cerâmica ver-
melha é considerado o mais tradi-
cional do setor cerâmico no esta-
do. Emprega diretamente cerca de 
6.395 empregados, segundo o úl-
timo diagnóstico da indústria de 
cerâmica vermelha do RN feito 
pelo SEBRAE. É possível obser-
var que a predominância nessas 
fábricas é pela produção dos blo-
cos cerâmicos com furos redondos. 
Porém, nos últimos anos, a busca 
pela melhoria do processo, diversi-
ficação de produtos e ampliação do 
mercado fez com que as indústrias 
diversificassem os produtos.  

Diante disso, o presente tra-
balho tem como objetivo a análi-
se comparação das propriedades 
físicas e mecânicas dos blocos 
cerâmicos,na tentativa de verificar 
resistência à compressão, de veri-
ficação das características visuais, 
formas e dimensões, de esquadro 
e planeza das faces, e absorção. 
Nesta verificação, consideramos a 
mesma argila para produção dos 
dois modelos, como também a 
mesma umidade de produção con-
trolada. A argila foi submetida a 
caracterização química para veri-
ficar os componentes minerais. As 
propriedades mecânicas analisadas 
conforme  NBR 15270/2005.

São apresentados os resulta-
dos da avaliação da resistência à 
compressão dos blocos cerâmicos 
9 x 19 x 19cm com furos mistos 
(prismáticos e redondos) perpen-
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tabela 1 - resultado  ensaios de dimensões e resistência a compressão dos corpos de prova com furos redondos

tabela 2 – resultado  ensaios de dimensões e resistência a compressão dos corpos de prova com furos mistos

PARA BlOcOs cERÂmIcOs cOm fuROs mIsTOs E REDOnDOs
mETODOlOgIA

cOnclusõEs

A metodologia deste trabalho tem 
como base a NBR 15270 de 2005, 
que te como objetivo a determinação 
da terminologia; e a métodologia de 
ensaios no tocante a blocos cerâmicos 
para alvenaria estrutural e vedação.

Com os resultados obtidos pelo en-
saio realizados nas amostras, avaliando a 
resistência a compressão dos blocos com 
furos mistos (prismáticos e redondo) 
apresentou uma média 4,8MPa, enquan-
to que as amostras com furos redondos 
tem uma média 0,8MPa, ressaltando que 
a resistência mínima determinada por 
norma 1,5MPa.

figura 1 – fluxograma típico dos ensaios realizados
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diculares às faces que os contêm 
e furos arredondados. Foram ana-
lisados 13 blocos de cada tipo, de 
acordo com a norma “ABNT NBR 
15.270/2005 - Blocos cerâmicos 
para alvenaria de Vedação”, partes 
1 e 3. Os ensaios realizados foram 
de: resistência à compressão, veri-
ficação das características visuais, 
formas e dimensões, desvio em re-
lação ao esquadro, verificação da 
planeza das faces e índice de absor-
ção de água.



InT E sInDIcER BuscAm lInhAs DE cRéDITOs 
PARA fORTAlEcER O PROgRAmA EElA nO Rn

sInDIcER PlAnEjA EsTuDO sOBRE O REAPROvEITAmEnTO 

DE REsíDuOs sólIDOs DA cOnsTRuçãO cIvIl

cAsAs PARA cRIAnçAs 
Em TRATAmEnTO DE 
cÂncER nO Rn

SINdCER-RN Em AçãoSINdCER-RN Em Ação

As primeiras reuniões foram reali-
zadas com a superintendência da Caixa 
Econômica Federal e com a gerência 
executiva do Banco do Nordeste,  no 
dia 27 de março. Os contatos aconte-
ceram em horários diferentes, mas com 
o mesmo intuito de identificar possibi-
lidades de parcerias com as instituições 
financeiras para a implementação de 
ações do Programa de Eficiência Ener-
gética na Indústria de Cerâmica Ver-
melha (EELA).

 A apresentação do programa foi 
feita pelo presidente do Sindicer, Vargas 
Soliz, pelo chefe da Divisão de Energia 
do Instituto Nacional de Tecnologia 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação INT/MCTI, Maurício Fran-

cisco Henrique Junior e pelo coordena-
dor do EELA, Joaquim Rodrigues.

A ideia é forma um acordo de coo-
peração técnica para que os bancos li-
berem linhas de crédito especiais, com 
taxas diferenciadas, para que os cera-
mistas possam investir na aquisição de 
equipamentos, como fornos, secadores 
e picadores de lenha. O que implicará 
diretamente na redução do consumo 
de lenha e na diminuição da emissão de 
gases tóxicos na atmosfera.

 Em contrapartida, os representan-
tes do programa EELA se propuseram 
a capacitar os agentes financeiros com 
relação à produção e à gestão das indús-
trias cerâmicas, para facilitar o diálogo 
no firmamento de contratos.

A indústria de cerâmica se destaca 
pela grande importância social e eco-
nômica para o Rio Grande do Norte e 
também é uma das atividades que mais 
consomem recursos naturais. Então, 
palavras como preservação e reapro-
veitamento não podem estar de fora 
do vocabulário dentro das empresas. 
Preocupado com o desenvolvimento 

atual e futuro do setor, o Sindicer-RN 
pretende elaborar um estudo de viabi-
lidade de uma cooperativa para tratar 
os resíduos sólidos da construção civil, 
como podas de árvores e resíduos de 
madeira em geral.

 Para colocar a ideia da cooperati-
va em prática, o Sindicer solicitou, por 
meio de ofício, o apoio da comissão de 

meio ambiente da Fiern, a COEMA. 
O intuito é formar uma comissão de 
empresários para uma visita à Central 
de Logística e Reciclagem de Madei-
ras, localizada na cidade de São José de 
Pinhais, no estado do Paraná. A ação 
se destaca a nível nacional e servirá de 
modelo para a aplicação de um projeto 
similar no RN.

Através de um termo de parceria assi-
nado com a Casa Durval Paiva (CACC), 
no mês de janeiro, o Sindicer-RN se res-
ponsabilizou pela arrecadação de 20 mil 
tijolos e 10 mil telhas que serão doados à 
instituição filantrópica, para a construção 
de casas para crianças em tratamento de 
câncer no estado. A primeira obra inicia-
da com a apoio da indústria cerâmica já 
está em fase de acabamento, no municí-
pio de Canguaretama. A próxima casa 
será construída no município de Taipu.

 A parceria prevê a construção de 
cinco casas até o final de 2015, cada uma 
com uma média de 38,70 m². Os próxi-
mos locais de obras serão definidos pela 
CACC. O valor total da doação foi divi-
dido entre todos os associados, por meio 
do acréscimo de R$ 31,00 na contribui-
ção mensal até dezembro.

18 ARGILA - Mostrando o que vem da terra Mostrando o que vem da terra - ARGILA 19

As vantagens econômicas e ambien-
tais dos produtos cerâmicos já são bem 
conhecidas no mercado. Mas a confiança 
alcançada junto aos clientes é fortaleci-
da, quando eles conhecem com detalhes 
também a preocupação entre os produ-
tores com a qualidade final das constru-
ções erguidas. O II Ciclo de Palestras 
da Indústria Cerâmica, promovido pelo 
Sindicer-RN, foi uma oportunidade de 
aproximar as indústrias dos profissionais 
de engenharia e arquitetura do estado, 
com a divulgação das inovações implan-
tadas pelo setor, nos últimos anos. 

 O evento se dividiu em quatro dias 
de palestras, começando pela capital e, 
depois, nos municípios de Carnaúba dos 
Dantas, Assú e São Gonçalo do Amaran-
te. Ceramistas e construtores de todos os 
grandes polos de produção de cerâmica 
vermelha do RN tiveram acesso às discus-
sões. A programação foi aberta com uma 
palestra ministrada pelo consultor técnico 
da Anicer, Edvaldo Maia, na sede da Casa 
da Indústria. O especialista utilizou  testes 
e pesquisas desenvolvidos nos diversos es-
tados do país, para explicar a diferença en-
tre os blocos de cerâmica e os produzidos 
por outros materiais construtivos.

 As vantagens do bloco estrutural de 
cerâmica para a alvenaria estrutural racio-
nalizada foram o foco da apresentação. O 
sistema construtivo visa a diminuição do 
desperdício de materiais e mão de obra, 
a partir de um grande planejamento 
prévio de todas as etapas da obra e exige 
produtos resistentes e de dimensões exa-
tas para a execução. “A alvenaria estrutu-
ral vem crescendo muito. Aqui, temos a 
oportunidade de provocar o mercado”, 
destacou o consultor.

 Visão partilhada pelo ceramista 
Alessandro Batista, que assistiu às pales-
tras realizadas em Natal e no município 
de São Gonçalo do Amarante. “As novas 
tendências da construção estão buscan-
do eficiência e, muitas vezes, as empresas 
ainda desconhecem todas as possibili-
dades oferecidas por nossos produtos”, 
reforça o empresário.

 As palestras contaram também com 
a participação de representantes de re-
presentantes do Sindicato da Indústria 
da Construção do RN (Sinduscon-RN), 
do SEBRAE/RN e de todas as institui-
ções que formam o sistema Fiern.  “A 
Federação é uma grande incentivadora 
desse tipo de ação. Hoje, divulgamos as 

qualidades dos produtos cerâmicos para 
um número de profissionais, estudantes 
e empresários. Mas o objetivo é ampliar 
esse diálogo”, disse Pedro Terceiro Melo, 
Vice-presidente da Fiern.

A programação alcançou ainda o 
ambiente acadêmico, através de uma 
parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Os 
produtos cerâmicos foram um tema de 
destaque, durante a I Semana de Enge-
nharia Civil e a XVI Semana de Geolo-
gia, com palestras ministradas pelo con-
sultor Edvaldo Maia e pelo ceramista 
potiguar Sergio Carvalho.

 “Esperamos que esse contato com 
a universidade se amplie em próximos 
eventos, para que os profissionais possam 
conhecer melhor o grande nível técni-
co de nossos produtos, principalmente, 
quando se fala no cumprimento das exi-
gências da nova norma de desempenho 
para edificações. Além disso, também 
objetivamos que a aproximação estimule 
o desenvolvimento de pesquisas, instru-
mentos importantes para aumentar a 
qualidade das telhas, lajotas, blocos e tijo-
los fabricados no estado”, reforça Vargas 
Soliz, presidente do Sindicer-RN.

cIclO DE PAlEsTRAs DIvulgA vAnTAgEns

DOs PRODuTOs cERÂmIcOs

a diretOra executiva dO sinduscOn-rn, ana adalgisa, durante a abertura dO ciclO de palestras em natal
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Em CASA

AcOnchEgO
DO lADO DE fORA
O pisO intertravadO de 

cerâmica traz estilO à 

durabilidade exigida

em ambientes externOs
Para os construtores, o produto 

agrada pela facilidade no assentamen-
to. Para os arquitetos e paisagistas, o 
piso intertravado de cerâmica é muito 
escolhido pela atmosfera rústica e acon-
chegante criada em projetos, através da 
textura e cor do barro. Pela grande per-
meabilidade, o pavimento ganhou lu-
gar, principalmente, nas áreas externas 
das construções, como pátios, áreas de 
serviço e calçadas de piscinas.

 Outras vantagens são: a variedade 
de formatos, o que dá maior liberdade 
de criação; a facilidade de limpeza, que 
pode ser feita de forma simples com 
água e sabão; a grande aderência, evi-
tando escorregões e quedas, quando o 
ambiente estiver molhado e a susten-
tabilidade, frequente nas peças produ-
zidas em argila, devido à utilização de 
energias renováveis para a queima e à 
menor emissão de gases na atmosfera, 
quando a fabricação é comparada com 
a de outros materiais construtivos.

 O produto foi o escolhido para 
marcar a chegada dos visitantes na 
parte frontal do Olimpo Recepções, 
localizado na Av. Prudente de Morais, 
no bairro de Candelária, em Natal. “O 
objetivo foi passar um conceito mais 
contemporâneo com um material que 
remete ao que é natural”, explica a ar-
quiteta Nadiedja Melo, idealizadora do 
projeto no salão de eventos.

 No Rio Grande do Norte, a Cerâ-
mica Tavares, localizada no município 
de Parelhas, é um exemplo de êxito na 

produção do piso. As primeiras con-
fecções foram no ano de 2013 e, hoje, 
a indústria atende a clientes potiguares 
e dos estados da Paraíba e Pernambuco.

 Neste ano, a meta da empresa é 
iniciar a fabricação de peças também 
na cor branca, oferecendo mais uma 
opção estética aos projetos. “O fato de 
secar rápido e não absorver tanta ener-
gia solar torna o piso de cerâmica um 
bom atrativo para amenizar altas tem-
peraturas, típicas do Nordeste”, explica 
o empresário Rinaldo Tavares.

O pisO de cerâmica vermelha fOi utilizadO na entrada dO OlimpO recepções, em natal

fOtOs: jOhn nascimentO
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cursOs capacitam labOratOristas sObre

cOntrOle de qualidade na indústria cerâmica

A qualidade final do produto é 
consequência de um trabalho rigoro-
so em todas as etapas da fabricação. É 
mais fácil chegar ao resultado deseja-
do, quando se planeja o processo pro-
dutivo, antes mesmo da entrada nos 
laboratórios das indústrias. Essa foi a 
perceptiva disseminada pelos cursos de 
ensaios normatizados de produtos ce-
râmicos e preliminares de argila desen-
volvidos pelo SENAI Rosária Carriço, 
no primeiro semestre de 2015.

 Através de aulas práticas e teóricas, 
os alunos tiveram acesso aos diversos 
métodos de análise dos blocos (veda-
ção e estrutural) e telhas cerâmicos, 

desde a preparação da argila e até a 
queima e das peças já prontas. Entre 
os aspectos apreendidos estão, por 
exemplo, a avaliação da umidade da 
massa, a projeção das dimensões dos 
produtos e a preparação de amostras 
para testes. As empresas participantes 
puderam inscrever até dois laborato-
ristas, em cada curso.

 “Com um controle maior do 
processo de produção, consegui-
mos rastrear problemas e evitá-los. 
Quando conhecemos todas as etapas, 
conseguimos saber exatamente o que 
levou, por exemplo, uma telha a trin-
car”, explica Tassyla Barbosa, asses-
sora técnica do Centro de Educação 
e Tecnologias em Construção Civil 
Rosária Carriço / SENAI DR/RN.

 Os cursos abordaram ainda ques-
tões como a especificação dos equi-
pamentos e acessórios laboratoriais; a 
implantação de uma rotina de ensaios 
no ambiente industrial e a determina-
ção da retração de secagem e queima 
das telhas e tijolos; assim como da 
absorção de água, porosidade aparen-
te e resistência mecânica à flexão dos 
produtos fabricados.

 “Nós já fazíamos tudo isso, por-
que aprendemos na prática. Mas, ago-
ra, temos o entendimento de que cada 

destaca antôniO eugêniO freire, 

labOratOrista da cerâmica barrO vermelhO

“esses cOnhecimentOs 
vãO resultar em um 
menOr desperdíciO de 
materiais e também em 
uma melhOr utilizaçãO 
dOs equipamentOs 
industriais”

procedimento foi pensamento com 
base em um estudo e que, sempre, 
pode ser melhorado. Esses conheci-
mentos vão resultar em um menor 
desperdício de materiais e também 
em uma melhor utilização dos equi-
pamentos industriais”, destaca Antô-
nio Eugênio Freire, laboratorista da 
Cerâmica Barro Vermelho.

A capacitação foi promovida atra-
vés de uma parceria entre o SENAI, o 
Sindicer-RN e o SEBRAE/RN, que 
subsidiou 80% dos custos da iniciati-
va, por meio do programa SEBRAE-
tec. A assessora técnica do laboratório 
de cerâmica e construção civil do SE-
NAI explica que o conteúdo progra-
mático foi organizado com base em 
demandas apontadas pelas próprias 
indústrias em reuniões de planejamen-
to do Arranjo Produtivo Local De Ce-
râmica Vermelha (APL) e nas últimas 
capacitações oferecidas a empresários 
do setor pela instituição.

 “Existe uma preocupação muito 
grande em relação a esses conheci-
mentos, devido às exigências do Pro-
grama Setorial de Qualidade (PSQ) 
para as telhas e blocos produzidos em 
todo o país. Então, o curso acaba sen-
do uma preparação para se alcançar a 
certificação”, explica.

Mais informações sobre a realização de ensaios para o PSQ:
CETCC - Rosária Carriço | Tassyla Barbosa, Assessora Técnica

Av. Ayrton senna, 1111, Parnamirim/RN - (84)3208-1450/7254/1461

Mais informações sobre a realização de ensaios para o PSQ:

EMPRESA

Cerâmica Itajá

Cerâmica do GAto

Cerâmica T.Melo

Cerâmica Santa Edwiges

Cerâmica Estrutural

Cerâmica Luciano

Cerâmica Pataxó

CIDADE

Itajá/RN

Itajá/RN

Apodi/RN

São Gonçalo/RN

São Gonçalo/RN

Currais Novos/RN

Ipanguaçú/RN

PRODUTO

Telhas cerâmicas

Bloco Estrutural

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Bloco de Vedação

Telhas cerâmicas

Bloco de Vedação

DIMENSÕES

50,8 x 16,3 cm

14x19x28 cm

9x19x19 cm

9x19x19 cm

9x19x19 cm

50x14,5 cm

9x19x19 cm

TEORIA
pRáTIcA

x



dEu CERTodEu CERTo

Qualidade como 
DEsAfIO DIáRIO

fAmílIA EmPREsáRIA

cAPAcITAçãO E QuAlIfIcAçãO cOmO DIfEREncIAIs DE mERcADO

InvEsTIR PARA cREscER
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nãO há cOmO crescer sem investimentOs e metas bem definidas. 

desde O iníciO, esse fOi O direciOnamentO das ações da cerâmica 

lucianO e que tem rendidO um espaçO cada vez maiOr nO mercadO

A história da Cerâmica Luciano foi 
iniciada com ousadia. No ano de 1994, 
a empresa fez uma mudança importan-
te sem medo de arriscar. Saiu do ramo 
de doces e confeitaria e inaugurou uma 
fábrica de cerâmica que se tornou refe-
rência na indústria de material de cons-
trução do Rio Grande do Norte. Após a 
decisão tomada, todo o estoque de mer-
cadorias da confeitaria foi vendido para 
a compra dos primeiros maquinários do 
novo negócio. A fazenda da família, no 
município de Currais Novos, foi o espa-
ço escolhido para os investimentos. O 
começo no mercado recém-explorado 
não foi simples. Mas a determinação e 
o trabalho duro dos gestores abririam a 
porta para um caminho de crescimento.

As oportunidades que transforma-
riam o projeto em uma fábrica bem-
-sucedida foram percebidas logo nos 
primeiros anos de funcionamento da ce-

râmica. “A expectativa da época eram as 
melhores possíveis, tudo funcionava. A 
empresa começou com dois sócios, meu 
pai iniciou com a maior parte dos investi-
mentos e meu tio entrou disponibilizan-
do caminhões”, relembra Erivan Júnior, 
diretor executivo da Cerâmica Luciano.

A experiência empresarial anterior 
do pai, mesmo que em outro ramo, ser-
viu de base para as estratégias adotadas 
dentro do mercado competitivo. Como 
se manter em destaque, com diversas 
cerâmicas já consolidadas na região? A 
escolha foi pelo investimento profundo 
em qualidade. Meta aplicada em todos 
os produtos comercializados: telhas co-
loniais, tijolos e lajotas fabricados. O que 
serviu para conquistar um perfil variado 
de clientes, desde grandes construtoras a 
compradores que vão reformar a própria 
casa e também revendedores de dentro e 
fora do estado. 

Hoje, o empresário e fundador 
da fábrica Erivan Luciano divide a 
administração com os filhos Erivan 
Júnior (advogado, professor univer-
sitário e diretor-executivo da cerâ-
mica) e Viviany Macêdo (contadora 
e diretora financeira da cerâmica). 
“Cada um com suas potencialidades 
de atuação, mas todos em sintonia. 
Ao longo do tempo, procuramos co-
nhecer todas as áreas da cerâmica e, 
na ausência de qualquer um de nós, 
a gestão tem que seguir com eficiên-
cia”, destaca orgulhoso.

 A gestão de uma empresa familiar 
traz inúmeras vantagens, como a in-
timidade entre os sócios, o conheci-
mento dos objetivos de vida e profis-
sionais de cada um e a ligação afetiva 
de todos com o empreendimento. 
Porém, também exige muita discipli-
na e profissionalismo, para evitar os 
conflitos normalmente gerados pela 
liderança compartilhada.

“Sabemos que temos que ‘separar 
o coração da empresa’. São gerações 
com criações diferentes, faz-se ne-
cessário equilíbrio, decidir com ra-
zão, e esquecer as diferenças e gostos 
pessoais, para pensar de forma igual. 
Tem dado muito certo e espero que 
essa parceria de sucesso dure muitos 
anos e se estenda, com a mesma qua-
lidade, às gerações futuras”, afirma 
Erivan Júnior.

Formado em direito, o diretor-
-executivo, atualmente, também é 
graduando do curso de administra-
ção. “Mais uma etapa de investimen-
tos intelectuais iniciada para apri-
morar os conhecimentos em gestão 
empresarial que serão aplicados na 

fábrica”, afirma. 
Preocupação que é dividida de 

forma permanente com os colabo-
radores. Recentemente, a empresa 
participou do programa Agentes 
Locais de Inovação (ALI), desenvol-
vido pelo Sebrae, em parceria com 

o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Na iniciativa, as empresas 
são estimuladas a implantarem prá-
ticas de inovações, através da orien-
tação e acompanhamento de agentes 
bolsistas do CNPq.

Com um lugar sólido na indús-
tria, o momento atual é de moder-
nização, para aumentar ainda mais a 
produção, que já é de 1,2 mil peças 
por mês, entre telhas e tijolos. Novas 
ideias para a mecanização vem sendo 
planejadas e executadas, diariamen-
te. Porém, o momento volátil vivido 
pela economia exige precisão e pla-
nilhas de gastos rigorosas. Para in-
vestir, é preciso antes reduzir custos.

O empresário destaca que os cus-
tos com pessoal tem sido a maior 
preocupação, nos últimos anos. A 
Cerâmica Luciano possui, atualmen-
te, uma média de 42 empregados di-
retos. Com a mecanização em curso, 
o planejamento é o de reduzir esse 
número.  “Faz-se necessário, pois a 
carga tributária é ainda muito alta, 
os incentivos não são interessantes, 

quem gera emprego não é valorizado 
como deveria ser no Brasil”.

A redução de custos para inves-
timentos tem como foco também 
melhorias nas condições de trabalho 
“Temos que fazer com que os empre-
gados possam se sentir bem, em um 
ambiente salubre. Pois, nas melhores 
oito horas de suas vidas, eles estão 
dentro da empresa. 

No final, todos saem ganhan-
do”, destaca ceramista. Para isso, a 
cerâmica também implantou um 
programa de qualidade voltado 
para a segurança no trabalho. To-
dos os procedimentos realizados 
são acompanhados por estagiários 
da área de segurança e medicina do 
trabalho e pelo próprio diretor Eri-
van Junior. Pois, o meio ambiente 
do trabalho foi o tema da monogra-

fia final do curso de pós-graduação 
em direito do trabalho concluído 
pelo empresário.

A modernização dos equipamen-
tos começou pelo sistema de quei-
ma, por ser a etapa que mais acumu-
la custos com mão de obra e danos 
ao meio ambiente. Recentemente, a 
fábrica substituiu os fornos tipo cai-
pira e caeira para o modelo cedan. 
“Saiu caro, mas está valendo a pena. 

Principalmente, porque, hoje, 
faz-se necessário fabricar com res-
ponsabilidade. Não é só mais uma 
questão de consciência. Existe uma 
cobrança rígida dos órgãos ambien-
tais, que, muitas vezes, veem as fá-
bricas apenas como grandes polui-
doras. Mas, aos poucos, o setor tem 
conseguido mudar essa ideia”, desta-
ca Erivan Júnior. 

hOje, O empresáriO erivan lucianO, fundadOr da fábrica, divide a administraçãO

cOm Os filhOs, O advOgadO erivan júniOr e a cOntadOra viviany macêdO
cOm um lugar sólidO nO mercadO, O fOcO de investimentOs da 

indústria tem sidO a mOdernizaçãO dO prOcessO prOdutivO
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44º EncOnTRO DA
InDúsTRIA DE
cERÂmIcA nAcIOnAl

Data: 16 a 19 de setembro
Local: Centro de Eventos 
Fiergs/ Porto Alegre - RS
 

A cidade de Porto Alegre servirá de palco para a edição 2015 do Encontro Nacional da Indústria de Cerâmi-
ca Vermelha. Anual e itinerante o Encontro dá voz ao setor, hoje formado por cerca de 7 mil empresas, que geram 
293 mil empregos diretos, 900 mil indiretos e possui um faturamento anual de 18 bilhões de reais.

Com o objetivo de promover o debate entre empresários, pesquisadores, fornecedores, instituições públicas 
e privadas, organizações nacionais e internacionais e consumidores, o Encontro Nacional apresenta uma intensa 
programação que se divide entre Clínicas Tecnológicas, Fóruns Empresariais, Minicursos, encontros nacionais do 
Sebrae, Senai e Sesi, Visitas Técnicas e prêmios Jovem Ceramista e João-de-Barro.

EVENToS

87° EncOnTRO nAcIOnAl DA
InDúsTRIA DA cOnsTRuçãO

Data: 23 a 25 de setembro
Local: SENAI Cimatec/ Salvador-BA
www.enic.org.br

De 23 a 25 de setembro de 2015, Salvador receberá o 87º 
Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), princi-
pal evento brasileiro do calendário anual da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), entidade que representa 
nacionalmente todos os segmentos do setor.

“Brasil mais eficiente, país mais justo” será o tema do 87º 
ENIC que é uma realização do Sindicato da Indústria da Cons-
trução no Estado da Bahia (SINDUSCON-BA) e da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 
Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). Esse evento é o único que une toda a cadeia do setor para discutir os 
caminhos para o futuro da construção.

Cerca de 1.800 pessoas reunidas com um objetivo único: trazer soluções e novos entendimentos para 
um setor em constante evolução.




