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A indústria de Cerâmica Vermelha para Construção no Rio Gran-
de do Norte, como os demais setores, vive um momento de retração de 
mercado. Primeiro devido as crise política e econômica do Brasil, que 
tem reflexo direto nos projetos sociais, e subtraiu o programa “ Minha 
Casa, Minha Vida” que está inadimplente com as construtoras, que por 
consequência, estas pararam  de construir. 

Ainda assim, com a baixa demanda de serviços na construção nos úl-
timos anos, as cerâmicas se veem obrigadas a expandir os seus negócios e 
adotar novas tecnologias para beneficiar seus consumidores, investindo 
em novos maquinários nas fábricas, realizando treinamento de mão de 
obra e adaptando seus laboratórios de ensaios para atender as exigências 
legais impostas pelos órgãos ambientais. Como também se adequando 
as normas de segurança, mas precisamente a NR12, além das normas 
desempenho do Ministério das Cidades.  

Não podemos perder o otimismo. No Rio Grande do Norte algumas 
particularidades divulgadas pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil nos últimos estudos, apontam para um mercado que voltará a 
construir em breve, pois as projeções do Sinduscon indicam que em 15 
meses não haverá mais oferta de imóveis, e a oferta de apartamentos es-
pecificamente, zerará nos próximos 13 meses, abrindo assim perspecti-
vas de novas construções. Além dos projetos sociais do Governo Federal 
na área de habitação, que também tem perspectivas de serem retomados 
ainda no primeiro semestre deste ano.

Este cenário de mercado que se mostra para a Indústria de Cerâmi-
ca Vermelha no nosso estado é para alguns um momento delicado, mas 
para outros, é um momento de oportunidades, de diversificar seus pro-
dutos, abrir novas fronteiras e mercados. 

O Sindicer continua fazendo seu papel de agente de desenvolvi-
mento para o  fortalecimento do setor, buscando parcerias, incen-
tivando a legalidade e a adesão ao Programa Setorial da Qualidade 
- PSQ.  Na área de comunicação a Revista Argila, nosso melhor ca-
nal de comunicação, passará a ter edição trimestral, em consonância 
com as redes sociais e site.

Nesta edição trazemos o que a indústria cerâmica tem de novidade 
no setor, os projetos de controle de emissões no Rio Grande do Norte, a 
arte realizada com a argila feita pelas mãos de uma artesã. E muito mais!

                                                                                                      Boa leitura
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aMarO saLEs DE araÚJO
prEsiDEntE Da FEDEraÇÃO Das inDÚstrias 
DO EstaDO DO riO GranDE DO nOrtE

Reconduzido à presidência da Fe-
deração das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Norte (FIERN) para 
mandato até o ano de 2019, Amaro Sa-
les de Araújo é considerado um ícone 
na luta pelo crescimento do setor in-
dustrial. O empreendedorismo é para 
ele, orgulho herdado do seu pai Virgí-
lio Urbano de Araújo.

Com experiência em liderança pelo 
Sindicato da Indústria de Panificação 
do Estado (Sindipan/RN) exerceu 
vários cargos e foi de secretário, tesou-

reiro, vice-presidente à presidente por 
três mandatos. Na FIERN foi diretor 
e depois vice-presidente por 8 anos. 
Hoje na presidência exerce lugar de 
destaque e influência em diversos se-
tores do Rio Grande do Norte, e in-
clusive no país, buscando ferramentas 
de desenvolvimento junto ao governo 
federal e outras instituições de impor-
tância pública e privada.

Para ele, os sindicatos ligados à 
FIERN são importantes para o cresci-
mento do estado e atores do desenvol-

vimento “Os Sindicatos, congregados 
na Federação, são instrumentos de 
representação e defesa dos segmentos 
industriais, estamos unidos e bem arti-
culados”, afirma Amaro Sales.

Nessa entrevista, o presidente do 
Sistema FIERN (FIERN, SESI, SE-
NAI e IEL) fala das conquistadas ob-
tidas no seu mandato, as metas para 
2016 e principais desafios para dimi-
nuir os impactos da crise econômica 
e potencializar os negócios da indús-
tria Potiguar. 
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EntrEvista EntrEvista

Revista Argila - Como foi a trajetória para 
chegar ao cargo que exerce hoje? Você se 
sente realizado profissionalmente?
Amaro Sales - Comecei cedo, acompa-
nhando meu pai nas reuniões do Sindi-
cato da Panificação. Integrei diretorias e 
funções na entidade. Cheguei a FIERN. 
Assumi cargos que me fizeram compre-
ender o funcionamento da instituição. 
Fui eleito Presidente depois de uma 
longa caminhada. Na vida empresarial 
o caminho também foi de muito tra-
balho, desde o início em uma empresa 
tipicamente familiar sob a liderança de 
meu pai até hoje, quando tenho meus 
empreendimentos com o apoio de mi-
nha família. Tudo é decorrente de muito 
trabalho e os desafios se renovam a cada 
dia. A minha maior realização é, de fato, 
me sentir pronto para enfrentar o desafio 
de amanhã.

RA - De que forma o senhor avalia o 
desempenho das indústrias do Rio 
Grande do Norte nos anos em que 
está na gestão da FIERN?
AS - Estamos todos sofrendo as conse-
quências de uma grave crise que abate o 
País e, evidentemente, os empreendedo-
res da indústria foram alcançados. Além 
da crise, a falta d´água na maioria dos 
municípios potiguares tem sido tam-
bém um grande limitador. Os números 
ultimamente divulgados demonstram a 
complexidade do atual momento com o 
acúmulo indigesto da inflação associada 
a desemprego e instabilidade política.

RA - Em 2012 foi definido junto a 
uma comissão de dirigentes, gestores 
e presidentes de sindicatos estratégias 
de ações para o interesse da indústria 
até o ano de 2020. Que condições fo-
ram estabelecidas pela Federação das 
Indústrias nesse mapa estratégico? 
Quais metas já foram alcançadas nos 
últimos 3 anos?
AS - Com a implantação do Mapa Es-
tratégico, o Sistema FIERN intensifi-
cou sua atuação  fundada em algumas 
premissas: foco na indústria, interiori-
zação das ações e priorização das micro 
e pequenas indústrias. Nestes três anos, 
diversos projetos estratégicos, incluídos 
no Mapa, foram implantados: criação 
do Espaço Empresarial; Implantação do 

Núcleo (escritório) de Pau dos Ferros, 
assegurando ao empresário da região do 
Alto Oeste acesso aos produtos e servi-
ços do Sistema FIERN; elaboração do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Industrial do RN, através do Projeto 
Mais RN; Atendimento integrado do 
SESI-SENAI-IEL no escritório de Cai-
có; fortalecimento da gestão sindical, 
com ações de consultoria para elabora-
ção do plano estratégico dos sindicatos, 
capacitações para executivos sindicais, 
presidentes dos sindicatos e filiados; 
ampliação do número de sindicatos 
patronais de 28 para 30 sindicatos; 
atendimento de 125 municípios, alcan-
çando 75% do Rio Grande do Norte; 
promoção da educação básica, profis-
sional e empresarial, com a realização 
de mais de 352.868 matrículas nas 
diversos níveis e modalidades; amplia-
ção da promoção de um ambiente de 
trabalho seguro, saudável e socialmen-
te responsável, através da realização de 
mais de atendimentos médicos, auxílios 
diagnósticos realizados, ações odonto-
lógicas, pessoas vacinadas, ações de vida 

saudável e promoção social; promoção 
de soluções de desenvolvimento tec-
nológico e empresarial; melhorias no 
processo de estágio implantação do 
modelo de governança de TI, com 
foco na estratégia e gestão de processos 
e serviços; integração das áreas de pla-
nejamento, intensificando a atuação 
sistêmica e o uso de uma estratégia úni-
ca em prol dos interesses da indústria, 
dentre outros registros.

RA - A FIERN tem sua parcela de 
atuação na economia estado por meio 
do Sistema S, realizando o treinamen-
to profissional por meio de cursos, 
desenvolvimento de pesquisas, semi-
nários, assistência técnicas, além de 
ajuda financeira para o setor indus-
trial. De que forma programas como 
o seminário “motores do RN” vem 
contribuindo para o fortalecimento 
das indústrias?
AS - O Seminário “Motores do RN” 
abordou, ao longo de suas edições, as-
suntos de interesse do desenvolvimen-
to econômico, seja por meio de temas 

mais ligados aos setores produtivos ou a 
educação, tendo em vista que a UFRN 
também participa do projeto. O Semi-
nário “Motores” e todas as outras ini-
ciativas referidas na pergunta objetivam 
o fortalecimento da indústria. Nos de-
bates, por exemplo, além da apresenta-
ção de diagnósticos e da construção de 
propostas, não raro, conseguimos que 
as autoridades participem dos encon-
tros e nos ouçam o que, de fato, é muito 
importante para os empreendedores.

RA - A Implantação de um pólo mi-
nero-químico e uma malha ferroviá-
ria por meio do Programa Mais RN 
vem sendo articulado como melhorias 
para economia do estado. O que isso 
trará de benefícios para o RN? Já exis-
te uma previsão de quando ele come-
çará a ser implantado? 
AS - O MAIS RN é um indicador 
de projetos, uma iniciativa que suge-
re metas e caminhos, mas não é um 
instrumento executor. Os projetos 
decorrentes das sugestões contidas 
no MAIS RN serão elaborados pelos 
entes públicos ou, em alguns casos, 
podem ser objeto de parceria entres 
os Governos e a iniciativa privada. A 
malha ferroviária é uma indicação de 
projeto. Sabemos das potencialida-
des do Estado em relação a diversas 
atividades, dentre as quais, a minera-
ção. Escoar a produção mineral, por 
exemplo, por uma malha ferroviária 
até um Porto seria estratégico para 
o Rio Grande do Norte que, através 
de uma única iniciativa, viabilizaria 
a extração mineral e movimentação 
do equipamento portuário. O tema é 
relevante. O Estado possui a maior re-
serva de minério de ferro do Nordes-
te; a segunda maior de feldspato do 
Nordeste e a maior reserva de tungs-
tênio do Brasil. Outros minerais tam-
bém são presentes e representativos 
em nosso patrimônio, ou seja, dispo-
mos do principal: riquezas minerais.

RA - A FIERN possui atualmente 30 
sindicatos com ampla atuação para 
desenvolvimento de diversos setores 
do mercado. Como o senhor avalia a 
integração e a importância desses sin-
dicatos ligados a casa da indústria?

Somos um Estado pequeno, mas de 
grandes riquezas, precisamos articular, 
interagir, defender nossos interesses. 
Os Sindicatos, congregados na Fede-
ração, são instrumentos de representa-
ção e defesa dos segmentos industriais. 
Quanto mais unidos, mais fortes sere-
mos! Estamos unidos e bem articula-
dos. A Federação trabalha em parceria 
com seus Sindicatos e assim continu-
ará. Esta é minha determinação como 
Presidente e sei que, para tanto, conto 
com o decisivo apoio de todos os mem-
bros da Diretoria.

RA - Qual tem sido apoio da FIERN 
junto a indústria cerâmica do RN?
AS - A indústria cerâmica é muito im-
portante para o Rio Grande do Norte. 
Além de grande empregadora, a indús-
tria cerâmica traz divisas para o Esta-
do, tendo em vista que vende seus pro-
dutos em todo o Nordeste. A FIERN 
tem sido parceira do Sindicato e aten-
dido às suas principais reivindicações, 
além de disponibilizar continuamente 
todo o apoio do SESI, SENAI e IEL 
em favor do fortalecimento da indús-
tria cerâmica.

RA - Para o senhor qual foi o maior 
desafio nesses anos de gestão?
AS - Estamos, aos poucos, mudando 
posturas, saindo de zonas de conforto, 
buscando espaço no mercado para nos-
sos produtos e serviços, fazendo com 
que todos compreendam que somos 
instituições privadas, mesmo conside-
rando as amarras atuais que nos impõe 

os órgãos de controle e fiscalização e 
procurando, mesmo na velocidade exi-
gida, ser criterioso e justo nas decisões. 
Talvez seja esta mudança de postura o 
maior desafio enfrentado e que con-
tinuará no campo de visão do Sistema 
FIERN nos próximos anos. 

RA - Nesse momento de crise econô-
mica que o país vive, existem metas 
estabelecidas para solucionar as difi-
culdades no setor industrial em 2016?
AS - O Governo Federal recentemente 
anunciou algumas medidas que ten-
tam, em resumo, criar um novo ânimo 
para os empreendedores. O anúncio de 
oferta de crédito, por exemplo, sempre 
é bom. O que precisamos entender me-
lhor é se o crédito virá com menos bu-
rocracia e se os juros serão suportáveis. 
O Estado, de fato, é indutor do desen-
volvimento em diferentes momentos: 
quando possibilita crédito; quando 
estabelece regras que facilitem a com-
petitividade das empresas; quando faz 
um bom programa de compras gover-
namentais; quando, sobretudo, investe 
em programas e obras de infraestrutura, 
dentre outros. Precisamos que a oferta 
de crédito esteja associada a outras me-
didas que colaborem para a construção 
de um ambiente nacional de desenvol-
vimento econômico, dentre as quais, as 
reformas tributárias e previdenciárias. 
A crise atual deveria motivar a adoção 
de medidas e anúncios mais ousados 
para que tenhamos o desenvolvimento 
industrial e, consequentemente, mais 
desenvolvimento para o Brasil.
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O programa pretende alcançar todo 
Nordeste. O polo do Seridó, envolvendo 
os estados da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, foi zona piloto do projeto, com 
ações desde 2010. Hoje são realizadas 
ações de difusão em todos os estados da 
região e em outras localidades que sejam 
representativas para o setor cerâmico no 
Brasil. O objetivo central do projeto con-
tinua sendo a redução dos GEE e aumen-
to da lucratividade dos ceramistas, mas 
com foco na massificação das mudanças 
tecnológicas e na sustentabilidade. 

Nesse sentido, as áreas de atuação  
que serão trabalhadas até o final de 
2016 são:

inDÚstria rEspOnsÁvEL inDÚstria rEspOnsÁvEL 

prOJEtO EELa
nO rn tEM cOntribuíDO para 
crEsciMEntO DO sEtOr cErâMicO
seridó Passou a adotar fornos mais eficientes e combustíveis menos Poluidores

O Programa “Eficiência Energéti-
ca na Indústria da Cerâmica Vermelha”  
(EELA) financiado pela Agência Suíça de 
Cooperação Internacional (COSUDE) e 
executado pela Swisscontact em 7 países 
da  América Latina tais quais a  Argen-
tina, a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o 
Equador, o México e o Peru trouxe mui-
tos benefícios para o setor,  inclusive para 
o estado do Rio Grande do  Norte onde 
vem sendo executado desde 2010.

No país, o projeto é desenvolvido sob 

a coordenação do Instituto Nacional de 
Tecnologia (INT) e do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
com o apoio de importantes agentes 
como o Serviço Brasileiro de Apoio as 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
do Serviço Florestal Brasileiro (SBF/
MMA), da Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Máquinas e Equipamentos 
para Indústria Cerâmica (Anfamec),  da 
Associação Nacional da Indústria Cerâ-
mica (Anicer), do Centro de Produção 

Industrial Sustentável (Cepis), sindicatos 
estaduais, associações locais, instituições 
financeiras, órgãos de meio ambiente e 
demais parceiros. 

Ao longo dos últimos quatro anos 
e com intensa atuação no estado norte-
-rio-grandense, sobretudo na região do 
Sérido, o projeto EELA vem aliando o 
comprometimento e vontade dos cera-
mistas em adquirir novos conhecimentos 
e vislumbrar oportunidades de melhorias 
em suas fábricas.

bEnEFíciOs aLcanÇaDOs

EstratéGias E articuLaÇõEs para 2016

As ações de articulação para vi-
sibilidade do setor e disseminação 
de informes direcionados aos cera-
mistas proporcionaram benefícios 
e resultados satisfatórios como em 
melhorias no processo de produ-
ção, na adoção de fornos mais efi-
cientes para o combate a poluição 
(com uso de combustíveis renová-
veis), na sensibilização para certifi-
cação dos produtos, na articulação 
junto ao Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambien-
te (Idema) visando o processo de 
licenciamento ambiental e com o 

Banco do Nordeste e a Caixa Eco-
nômica Federal atentando às enti-
dades financeiras sobre a capacida-
de de pagamento dos ceramistas e 
levando informações sobre proces-
sos cerâmicos, objetivando facilitar 
a obtenção de financiamentos.  

O projeto proporcionou tam-
bém, a realização de estudo de via-
bilidade de obtenção do crédito de 
carbono, mapeamento da oferta de 
biomassa assim como articulação 
com instituições do governo (fe-
deral e estadual) para sensibilizar 
sobre a importância do setor em 

ações de políticas públicas, tanto 
para cumprimento de normas como 
para evitar mudanças climáticas.

Outra importante conquis-
ta das cerâmicas Potiguares com 
apoio do EELA foi a redução dos 
Gases de Efeito Estufa (GEE). Se-
gundo o coordenador do projeto 
Augusto Rodrigues, o uso de novas 
tecnologias pelas fábricas propor-
cionou uma redução no consumo 
de combustíveis e evitou conse-
quentemente a dispersão de 60 mil 
toneladas do gás carbônico (CO2) 
ano na atmosfera.

Para o coordenador do projeto a partici-
pação dos ceramistas potiguares com a ajuda 
da Associação de Ceramistas do Vale do Car-
naúba (ACVC), Associação dos Ceramistas 
do Seridó (Acese), Associação de Ceramistas 
do Vale do Assú e Apodi (Acevale) e do Sin-
dicato da Indústria Cerâmica (Sindicer) tem 
incentivado a união das empresas e elevado 
a visibilidade do setor, possibilitando maior 
representatividade frente aos órgãos públicos 
e facilitando o alcance de políticas favoráveis 
“Nossas perspectivas futuras são de que o pro-
cesso de modernização e qualificação das em-
presas potiguares seja cada vez mais fortalecido 
pelas ações dos diversos agentes envolvidos em 
prol do setor” disse o coordenador Augusto.

• BOAS PRátICAS: Promoção de 
boas práticas operacionais para redução do 
uso de combustíveis, maior produtividade 
e melhoria na qualidade dos produtos. 
• FORNOS MAIS EFICIENtES: 
Fomentar a injeção de tecnologia na 
etapa de queima e consequentemente 
reduzir o consumo de combustível.
• BIOMASSA RENOVáVEl: Pro-
mover o aumento da oferta e o empre-
go da biomassa renovável
• lICENCIAMENtO AMBIENtAl: 
Distribuição de material informativo 
com o passo a passo geral do processo 
de licenciamento além da sensibiliza-
ção de consultorias para este setor.  
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LaJOta prOpOrciOna baixO custO E

MELHOr aDErência
lajota cerâmica tem melHor benefício em relação ao isoPor e ao concreto

As lajotas de cerâmica verme-
lha (tavelas como também são 
conhecidas) são elementos de en-
chimento de lajes conforme des-
crito nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) padronizadas pela NBR 
14.859/2002 para lajes pré-fabri-
cadas com requisitos unidirecio-
nais- 1 e bidirecionais- 2.

Sendo consideradas como mate-
rial inerte vazado, elas são posicio-
nadas entre as vigotas com a função 
de reduzir o volume do concreto 
que é depositado na laje e diminuir 
o peso da própria estrutura.

Lajes, plural de Laje (na grafia 
arcaica, Lage) é o termo que de-

signa placa lisa de pedra ou outro 
material duro (concreto, cerâmica, 
etc.), utilizada em construções.

Recomendadas para todo tipo 
de laje as lajotas cerâmicas apresen-
tam dimensões de até 20 cm e ca-
racterísticas específicas como bom 
isolamento térmico e acústico e im-
permeabilidade. As lajotas cerâmi-
cas são incombustíveis (não quei-
ma), assim como também adere 
melhor a massa do concreto, o ges-
so e a pintura sendo também 40% 
mais leve que a lajota de concreto 
garantindo maior produtividade.

A face interior das lajotas ce-
râmicas deve ser plana e as laterais 
com abas de encaixe para o apoio 

das vigotas, bem como ser isenta 
de partes quebradas ou trincas 
que comprometam o desempenho 
ou que permitam a fuga de con-
creto complementar, para isso é 
preciso ter dimensões padroniza-
das quanto a largura e o compri-
mento estabelecidos pela ABNT 
para evitar desníveis.

As lajotas de cerâmicas verme-
lhas são componentes sustentáveis, 
de baixo impacto ecológico e pa-
dronizado em todo o Brasil. A du-
rabilidade elevada e os benefícios 
do uso em relação às lajotas de con-
creto e isopor tem acrescido o uso 
nas edificações, principalmente na 
construção de residências.

cOMpartiLHar
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nOvO OLHarnOvO OLHar

a prÁtica DE FazEr

“artE cOM as MÃOs”
        Faz DE artEsÃ uM taLEntO natO
senHora de 60 anos encanta olHares Produzindo objetos com argila

Inspiração, criatividade e paixão 
são o que conduzem o trabalho da 
artesã Maria do Carmo Porfirio da 
Costa, 60 anos, natural de Pernam-
buco e natalense de coração que há 
45 anos trabalha com peças cerâ-
micas no município de São José de 
Mipibu/RN onde vive para sua arte.

Dona Maria faz “arte com as 
mãos” e foi influenciada pela mãe, 

a Marta Porfírio, que ensinou 
toda a obra e criou a Cerâmica 
Leão do Norte, ateliê onde as pe-
ças são produzidas e vendidas.  O 
nome escolhido para a cerâmica 
foi para dar referência ao signo da 
sua mãe “minha mãe dizia que tí-
nhamos que trabalhar com bravu-
ra, feito um leão e assim eu faço”, 
exclamou orgulhosa.

Usando a argila como matéria-
-prima ela produz obras como pa-
nelas, estátuas, copos, jarros, flores 
e até animais. Através disso ela tira 
o sustento dos quatro filhos a Claú-
dia, a Daniela, o Cleidson e a Ca-
mila. “A cerâmica é a minha vida, 
minha paixão. Com o dinheiro que 
ganho dela eu alimento a minha fa-
mília.”, disse ela.

No processo de produção, o 
barro duro é colocado num tanque 
de 1/5 de comprimento e mistura-
do com a água para o derretimen-
to. Após dois dias ele é peneirado 
para retirar os resíduos e fica em 
outro tanque armazenado por 
mais um dia até ficar pronto para 
ser moldado. Maria confecciona 
até 7 peças por dia.

Todo o processo fica pronto após 
a queima, onde os produtos artesa-
nais vão para o  forno à lenha com 
duração de 8 horas para que as peças 
ganhem a cor avermelhada.

A arte de Dona Maria já é ex-
posta há 20 anos na Feira Inter-
nacional de Artesanato (Fiart), 
feira que dá espaço aos artistas po-
tiguares e acontece anualmente no 
Centro de Convenções de Natal. A 

obra também tem sido vista em fei-
ras do Recife e Brasília.

Sua participação na XXI edi-
ção da Fiart, ocorrida em janeiro, 
despertou olhares dos visitantes 
da terra e turistas, encantando os 
olhares de todos que passavam e 
admiravam sua delicadeza ao mol-
dar ao vivo cada peça.

Cada pedaço de argila foi sen-
do demonstrado na feira como 
uma massa de modelar que vai 
ganhando forma a cada “pincelar 
de dedos” com uma atenção e cui-
dado de impressionar. Uma obra 
menor costuma levar 30 minutos 
para ficar pronta e as maiores po-
dem levar dois dias. Um dos so-
nhos de Maria é ter uma máquina 
para bater a argila para reduzir o 
tempo de produção e aumentar a 

produtividade.
Todo o seu talento vem da ima-

ginação e do orgulho de levar para 
seus filhos a arte que a mãe dei-
xou como herança “eu não tenho 
revista, as imagens vem na minha 
mente, às vezes vejo na televisão e 
produzo. Já fiz até um jacaré com 
mais de um metro com boca aber-
ta” disse. Além da cerâmica, Maria 
complementa a renda produzindo 
também peças com palha e búzios.

“Minha mãe deixou essa arte 
pra gente, ela dizia honrem essa 
arte que eu deixo pra vocês e assim 
eu faço com muita paixão.” falou 
com toda delicadeza sobre sua ins-
piração da vida e de um jeito de 
quem sabe mostrar que a arte pode 
ser vista com os olhos e sentida 
com o coração.
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sOLiDariEDaDEsOLiDariEDaDE

assOciaÇÃO DE crianÇas EspEciais prOMOvE

incLusÃO sOciaL
neurinHo realiza ações com Portadores de doenças neurológicas Há 12 anos

“Estimular a capacidade de loco-
moção, ajudar no desenvolvimento 
de habilidades sociais e promover a 
inclusão social” foi com esse objeti-
vo que nasceu em 2004, a Associa-
ção Neurinho que presta assistência 
à crianças portadoras das patologias 
neurológicas: a Hidrocefalia, a Para-
lisia Cerebral e a Mielomeningocele.

A associação é formada pelos 
pais das crianças portadoras das do-
enças, de familiares e uma equipe 
multidisciplinar de médicos da Ma-

ternidade Escola Januário Cicco, en-
tre eles, neurocirurgiões, pediatras e 
psicólogos que além de darem assis-
tência médica gratuita levam infor-
mações em eventos que acontecem 
provisoriamente no ambulatório do 
Hospital de Pediatria (Hosped) da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).

Atendendo atualmente 40 crian-
ças em reunião mensais, a associa-
ção enfrenta necessidades como a 
falta de medicamentos e de sondas 

para conter a bexiga neurogênica, 
responsável pela incontinência uri-
nária em crianças com Mielomenin-
gocele. Outra necessidade maior é a 
de conseguir uma sede para oferecer 
um espaço com maior infraestrutura 
para realização das atividades. “Co-
nheço a Neurinho há mais de um 
ano. As necessidades básicas como o 
apoio psicológico e social atendem 
bem ao que necessitamos. Mas a par-
te estrutural ainda está caminhando. 
Tento ajudar a associação da forma 

como eu posso” disse Andréa Hart, 
41 anos, mãe de Helena, 5, portado-
ra da Paralisia Cerebral.

A associação não tem fins lu-
crativos e procurar suprir parte da 
carência sentida pela falta de ações 
governamentais. Todas as atividades 
são custeadas com as doações que 
recebem. “Meu apelo ao governo é 
que olhem mais e não vejam peso em 
nossas crianças. Eles precisam estru-
turar mais os centros de reabilitação 
oferecendo um melhor tratamento 
de saúde.” falou Andréa.

Joelma Firmino, diretora da as-
sociação e mãe de jonas, de 11 anos, 
portador da Hidrocefalia e da Mie-
loneningocele  (patologia genética 
que causa má formação na coluna 
vertebral) diagnosticou as patolo-
gias  na gravidez, onde contraiu a 
toxoplasmose e foi orientada pelos 
médicos a abortar, porém se negou e 
levou adiante os 9 meses de gestação 
“ transformei a dor em amor porque 
sabia que seria difícil. A minha dor 
hoje é o olhar de penar da sociedade, 
mas não posso dar volume  a isso.  As 
pessoas precisam se colocar no lugar 
do outro e tirar a lente de aumen-
to pois quando olhamos com peso 
para pessoas com deficiência tudo se 
torna maior. Por isso, não faço dis-
tinção entre os meus filhos, os três 
são tratados do mesmo modo”. Jonas 
leva uma vida normal, estuda e não 
tem restrições alimentares. 

A organização está aberta a re-
ceber a solidariedade dos nossos 
leitores. Se você deseja contribuir 
com as ações pode ajudar com o 
depósito em qualquer valor na 
Conta Corrente 23490-7, Nº da 
Agência 3525-4, Banco do Brasil.

Para o presidente da Associa-
ção Neurinho, o senhor Edmil-
son Firmino, doações são um ato 

de demostrar amor ao próximo 
e contribui com as necessidades 
das crianças. “Doar é dar a es-
perança de que as crianças terão 
crescimento e uma qualidade de 
vida melhor. Doar significa ter 
um olhar diferente, um olhar que 
acolhe”, falou Edmilson que é ca-
sado com Joelma e é pai do meni-
no Jonas.

encontros da associação acontecem mensalmente família de edmilson, Presidente da
neurinHo com o Pequeno jonas

família da andréa Hart
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paLEstras incEntivaM prÁticas sustEntÁvEis nas EMprEsas

DirEtOria Discutiu EM rEuniÃO O pLanEJaMEntO para 2016

sinDicEr prOpõE rEaLizaÇÃO DE pEsquisas ciEntíFicas à aLunOs Da uFrn EntrEGa DE cErtiFicaDOs 
E apLicaÇÃO DE pEsquisas 
nOrtEiaM aÇõEs

Inovações tecnológicas e sustenta-
bilidade foram um dos conceitos apli-
cados em novembro de 2015 durante o 
lll Ciclo de Palestras e Mostra de For-
nos promovido pelo Instituto Nacio-
nal de Tecnologia (INT) e o Sindicato 
da Indústria Cerâmica do Rio Grande 
do Norte (Sindicer/ RN).

O evento aconteceu, no Vale do 
Açu, na região Oeste Potiguar, com vi-

sitas técnicas as fábricas da Cerâmica 
Itajá, Cerâmica Pataxó e a Cerâmica 
Portal do Vale.  Ao todo 70 pessoas 
incluindo empresários, fornecedores, 
parceiros e ceramistas do Rio Grande 
do Norte, do Ceará e do Piauí, pude-
ram conhecer o processo de produção 
de cada fábrica e os diferencias dos for-
nos metálicos móveis Rogefran e Raça 
proporcionando a troca de experiên-

cias e novos conhecimentos a respeito 
de práticas sustentáveis como a dimi-
nuição dos resíduos durante a queima 
dos blocos cerâmicos.

Foram ministrantes do Ciclo de 
Palestras profissionais da Associação 
Nacional da Indústria Cerâmica (Ani-
cer) e do Instituto Nacional de Tecno-
logia. Além de representantes do Ban-
co do Nordeste e do Sebrae.

A primeira reunião da Direto-
ria aconteceu em janeiro e trouxe 
bastante envolvimento entre os 
ceramistas e o sindicato para a 
realização do planejamento, o de-
senvolvimento de campanhas e a 
discussão para o aprimoramento 
do setor.

Em pauta, o presidente Vargas 
Soliz, realizou o balanço de con-
tas de 2015, o projeto com a Casa 
Durval Paiva onde foram cons-
truídas duas casas com a doação 
de tijolos e telhas pelo Sindicer/
RN; o plano de ações para o ca-
lendário de 2016; e outros assun-
tos de interesse da categoria.

Com a ampla participação dos 
ceramistas presentes, foi sugerido a 
manutenção  do Ciclo de Palestras 
e  a possibilidade de visitas técni-
cas a fornos eficientes. A intenção 
é que o ciclo seja realizado três ve-
zes durante o ano. Outra exigência 
foi pelo investimento de maior 
eficácia no processo de acompa-
nhamento do licenciamento am-
biental junto ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema).

A interação da Indústria da Cerâmica 
Vermelha com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte vem se tornando 
cada vez mais próxima.

Em novembro de 2015 conhecimen-
tos sobre a indústria foi levado para a uni-
versidade com a realização de uma palestra 
para 50 alunos do curso de Engenharia 
Civil em parceira com o Sindicer/RN e a 
Coordenação do curso.

Com resultados satisfatórios de envol-
vimento dos estudantes, o sindicato está 
negociando com a coordenação para que 
em 2016 sejam ofertadas bolsas para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas 
sobre a argila e os produtos cerâmicos. O 
SINDICER acredita que a sociedade aca-
dêmica possa ampliar novas visões ao setor.

Em nome do Presidente Var-
gas Soliz Pessoa, o executivo do 
SINDICER Júlio Lourenço rea-
lizou visitas as Indústrias Cerâ-
micas do estado para a entrega de 
Certificado de Associado para 51 
empresas. A ação foi realizada en-
tre dezembro e janeiro deste ano. 

Além dos certificados foi 
aplicado uma pesquisa de satisfa-
ção com os diretores das fábricas. 
Os resultados servirão como um 
auxílio para guiar e intensificar 
as próximas ações do sindicato 
em 2016.



20

artiGO

a iMpOrtância Da incOrpOraÇÃO DE rEsíDuOs 

sÓLiDOs nas FOrMuLaÇõEs DE Massa para 

prODutOs DE cErâMica vErMELHa

Prof.ª jaquelígia brito - ufrn

Com o aumento das restrições 
impostas por legislações e resoluções 
ambientais, houve um crescimento 
acentuado nas áreas de pesquisa re-
lacionadas à reutilização de resíduos. 
Segundo a lei nacional de resíduos só-
lidos (Lei 12.305/2010) é de respon-
sabilidade do poder público, fabri-
cantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, a responsabilidade 
relacionada ao ciclo de vida de todo 
o tipo de produto, ou seja, das etapas 
como desenvolvimento, obtenção de 
matérias-primas, insumos, processo 
produtivo, consumo e a disposição 
final do produto. O resíduo pode ser 
criteriosamente introduzido no mes-
mo processo produtivo que o gerou, 
como ocorre na reciclagem, ou inse-
rido em outro processo produtivo, tal 
como o processamento cerâmico. 

Entende-se que, como incorpo-
radora de resíduos, as empresas ce-
ramistas apresentam uma alternativa 
técnica aos altos custos atuais para 
o descarte de resíduos e, simultanea-
mente, uma divulgação mercadológi-
ca positiva. Isto significa maior mo-
bilização financeira e perspectivas de 

crescimento industrial e sustentável. 
No entanto, para a incorporação 

de resíduos na formulação da massa 
cerâmica, é importante que seja feita, 
antecipadamente, uma análise dos 
resultados de ensaios técnicos, mais 
conhecidos como ensaios de carac-
terização tecnológica, e em seguida 
uma verificação do comportamento 
da massa cerâmica em cada etapa do 
processamento. Para obtenção de 
um resultado positivo, as proprieda-
des do produto final deverão ser ho-
mogêneas e atender às expectativas 
dos clientes.

Pesquisas científicas obtiveram 
variados resultados sobre a incorpo-
ração de resíduos em formulações 
de massa para produtos de cerâmica 
vermelha. Foram estudadas as pro-
priedades físicas, químicas e tecno-
lógicas, respeitando toda a normati-
zação vigente. Alguns dos resultados 
promissores são: (1) Pó do Polimento 
do porcelanato (a adição de 3 a 5% 
do resíduo em formulação comercial, 
para produção de porcelanato, reduz 
a temperatura ótima de queima de 
blocos cerâmicos entre 25 e 50⁰C, 

respectivamente); (2) Cinza de lenha 
(possui grande quantidade de funden-
tes, responsáveis pela diminuição da 
temperatura de queima dos produtos 
cerâmicos); (3) Cascalho de perfura-
ção de poços de petróleo (incorpora-
ção de 40% do resíduo a 900⁰C atende 
aos requisitos exigidos pela norma da 
ABNT e pela literatura, para blocos 
cerâmicos e tijolo maciço); (4) Resí-
duo de caulim (a utilização do resíduo 
de caulim com até 16% em uma argila 
predominantemente ilítica aumenta 
a resistência mecânica do bloco ce-
râmico, com valores superiores aos 
exigidos por norma para produção de 
revestimento semi-poroso). 

Comprovada a viabilidade de in-
corporação de resíduos nos produtos 
de cerâmica vermelha, evidencia-se 
cada vez mais para os empresários 
do setor ceramista, que é de grande 
relevância considerar as vantagens 
potenciais que todo o processo de 
incorporação de resíduos traz, como 
a preservação de recursos naturais, 
economia de energia, redução da po-
luição, e redução do custo do controle 
ambiental pelas indústrias cerâmicas.

20 ARGILA - Mostrando o que vem da terra
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quaLiFicaÇÃOquaLiFicaÇÃO

EFiciência na prEparaÇÃO 
Da Massa GarantE quaLiDaDE 
DOs prODutOs
uma massa bem PreParada reduz 40% do índice de deformação 

Para a fabricação de produtos 
de Cerâmica Vermelha é necessá-
rio fazer um preparo da matéria-
-prima que dê suporte a todo o 
processo de produção de tijolos, 
blocos e telhas. Assim a prepara-
ção da massa é constituída por três 
etapas básicas: a extração da argi-
la, a mistura e a homogeneização 
da mesma.

Após extraída com uma escavadei-
ra, a argila passa pelo processo de pre-
paração da massa onde  é misturada a 
outros minerais, como por exemplo, 
o pó de pedra, a areia, a água e em 
algumas regiões, materiais combustí-
veis, como o carvão mineral, carvão 
vegetal, resíduos de papéis e o pó de 
balão. Porém, a maioria das cerâmi-
cas potiguares realiza essa mistura 

apenas com a água e é necessário para 
obter a trabalhabilidade da massa ce-
râmica e as características desejadas 
dos produtos quando finalizados.

Segundo o técnico Antônio Pi-
menta, da Associação Nacional da 
Indústria Cerâmica (Anicer), a pre-
paração da massa tem dois aspectos 
principais, um é a correta dosagem 
e mistura das matérias primas, o 

outro é o tempo de armazenamen-
to. Depois de receber uma eficien-
te mistura e umidificação, a massa 
deve ficar em ambiente protegido 
por um tempo suficiente para que 
a umidade, que é variável em cada 
material utilizado, tenha uma uni-
formidade. Esse descanso pode va-
riar de 48h a 72 horas.

Depois de passar pela lamina-
dora, no qual as partículas de argi-
la são direcionadas para o processo 
de extrusão, e forçada pela máquina 
extrusora, que dá forma ao produto, 
a cerâmica é cortada, por inspeção 
visual e as peças são selecionadas e 
encaminhadas para o setor de seca-
gem natural ou artificial. Já as peças 
defeituosas são reintroduzidas na 
etapa de preparação de massa.

Manter a massa protegida pode 
evitar a evaporação da umidade du-
rante a secagem. Desse modo, além 
de colocá-la em uma área coberta e 
protegida de ventos, é recomendável 
por aspersores de água para reumidi-
ficar a superfície da massa deposita-
da. Assim, é possível deixá-la descan-
sando por várias semanas, desde que 
não tenha materiais orgânicos em 
grande quantidade ou que venham a 
passar por processos de degradação 
com o tempo.

Esse processo é realizado na se-
cagem artificial em uma espécie de 
“túnel” que garante uma maior pro-
dutividade e redução de perdas e 
melhorias do produto. A Cerâmica 
Estrutural, por exemplo, do municí-
pio de São Gonçalo do Amarante/
RN é uma das empresas que reali-
zam esse procedimento.

Uma massa bem preparada gera 
boas características aos produtos, 
proporcionando um melhor apro-
veitamento no processo de extrusão, 
reduzindo paradas e variações e ou-
tros benefícios como a redução de 
mais de 35% no consumo da energia, 
acréscimo de 25% na produtividade 
e redução de cerca de 40% no índice 
de deformação. De acordo com Pi-
menta, uma massa bem preparada 
pode também diminuir o teor de 
umidade na extrusão, facilitando o 
processo de secagem.

Processo de laminação

Partícula de argila

forno túnel da cerâmica estrutural
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DEu cErtO

Os EMprEsÁriOs

DEu cErtO

prÁticas sustEntÁvEis
é O pOtEnciaL DE cErâMica nO rn
atuando Há 5 anos no mercado a cerâmica Premium 
se destaca no uso do coco como energia

fábio e sérgio, diretores da cerâmica Premium

Fundada em 2011, em São José do 
Mipibu, a Cerâmica Premium foi uma 
iniciativa estabelecida pelos sócios em-
presários Sérgio Carvalho e Fábio Medei-
ros, os dois estudaram juntos Engenharia 
de Produção na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).

O desafio de montar uma empresa 
no setor surgiu por terem conheci-
mento sobre a Indústria ainda na fa-
culdade. Assim, a formação na área da 
engenharia possibilitou ampliar novos 
horizontes para o crescente mercado da 
construção civil, aliando-se ao desejo 

de vender produtos de qualidade a um 
preço  competitivo para atrair clientes.

Fabricantes de tijolos com dimen-
sões de 9x19x19 cm e lajotas, a empresa 
possui 40 funcionários. Com clientes em 
Natal, na grande Natal e na região agres-
te do estado, se mantém ativo na prática 
do pós-venda, não deixando de contatar 
todos os seus clientes, além de atuar com 
um ótimo trabalho de prospecção. 

“Ter um bom relacionamento com 
os clientes é a base de todo o negócio. 
Prezamos ouvi-los e atender as suas ne-
cessidades com pontualidade e qualida-

de. São diferenciais que a gente preza, 
porque é uma parceria que se estabele-
ce.” declarou Fábio sobre a importância 
da relação entre os clientes e a empresa.

Produtos de qualidade, funcioná-
rios capacitados e uma administração 
ajustada com a realidade são para eles 
o que define a consolidação de uma 
empresa no mercado.  “A motivação de 
uma empresa é ter lucro. Muitos em-
presários perdem negócios porque não 
sabem seu custo, vendem muito barato 
e acabam tendo prejuízo. Quem quiser 
ser empresário hoje tem que conhecer 

seus custos” falou com firmeza o empre-
sário Sérgio que é especialista em Ges-
tão Empresarial.

Preocupados em atender as de-
mandas ambientais, a Cerâmica Pre-
mium, construiu um novo forno do 
modelo Cedan Contínuo, onde a 
temperatura e a pressão são controla-
das por computador. Além disso, ela 
se diferencia no mercado por realizar 
a queima de resíduos e outros mate-
riais, de forma sustentável, utilizando 
a casca do Coco Verde e a palha de 
coqueiro que se encontra na região 
litorânea, entre São José de Mipibu e 
Nísia Floresta, como combustível.  

“O setor vem passando por uma gran-
de revolução na parte de queima. Mais de 
50% do nosso combustível vem do Coco 
que é comercializado no litoral. No lugar 
de utilizarmos a lenha nativa, reciclamos 
o coco que iria para os lixões, secamos 
ele e utilizamos como combustível junto 
com as cascas e as palhas de coqueiro. O 
percentual aplicado melhora a qualidade 
dos produtos e não polui o meio ambien-
te”, explicaram os empresários.

Apesar do cenário de crise econô-
mica vivido no país os empresários 
avaliaram o ano de 2015 como “o 
ano de organizar a casa” e acreditam 
que para este ano, as empresas devem 
buscar a potencialidade dos produtos 
cerâmicos para continuarem firmes no 
mercado. “O ano de 2015 foi um ano 
desafiador para colocar os pés no chão, 
rever investimentos e focar na qualida-
de dos produtos. Só vai enfrentar bem 
2016 quem tiver produto de qualida-
de, custos competitivos e preço justo”, 
afirmou Sérgio Carvalho.

Para o ano de 2016, a empresa tem 
como uma das metas a certificação dos 
produtos pelo Programa Setorial de 
Qualidade- o PSQ, regulado pelo Mi-
nistério das Cidades e instituído pela 
Associação Nacional das Indústrias 
Cerâmicas (Anicer). No Rio Grande 
do Norte, o Centro de Educação e Tec-
nologias em Construção Civil Rosária 
Carriço, do Senai/RN, está credencia-
da junto ao Senai Três Rios (RJ) e a 
Anicer, para realizar os testes e ensaios. 
“Estamos no processo de adequação in-
terna mantendo as medidas no padrão e 
realizando os primeiros ensaios. Vamos 

Fábio Henrique Gomes Medei-
ros, 32 anos, Engenheiro de Produção 
formado pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
desde 2011 é sócio diretor da Cerâ-
mica Premium. Para ele, trabalhar na 
área que sonhou é uma grande opor-
tunidade oferecida pela vida. “Para 
mim é um privilégio atuar na área da 
minha formação e que tenho afinida-
de” disse ele.

Sérgio Cavalcanti de Carvalho, 
32 anos, também é formado em Enge-
nheira de Produção pela UFRN com 

MBA em Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Para ele a sua formação possibilitou 
a boa gestão da empresa e o excelen-
te auxílio na produção e direção dos 
negócios. “Para se manter no merca-
do é preciso simplicidade, firmeza e 
organização, além realizar o acom-
panhamento diário da fábrica, desde 
os serviços executados ao relaciona-
mento com fornecedores/clientes,  
marketing e todo o gerenciamento 
logístico”  definiu como fórmula para 
o sucesso da cerâmica.

solicitar ao Senai as coletas dos produ-
tos.” afirmou Fábio.

Outra meta para este ano, é au-
mentar a variedade dos produtos, pro-
duzindo em mix com a fabricação dos 
tijolos nas dimensões 11,5x19x19 cm e 
14x19x 19 cm atendendo as normas de 
desempenho do setor. “Através das nor-
mas de desempenho e com o financia-
mento da Caixa, procuraremos aumen-
tar a produção pra atender com maior 
proporção o mercado” falou o diretor 
sócio Fábio Medeiros.

Associados desde a fundação da fá-
brica, os empresários participam cons-

tantemente das palestras, das visitas 
técnicas, dos cursos de profissionaliza-
ção e demais ações que são promovidos 
pelo Sindicato da Indústria Cerâmica 
do Rio Grande do Norte (Sindicer/
RN) e acham importante a represen-
tação e o trabalho da instituição frente 
as Indústrias Cerâmicas Potiguares. “O 
presidente Vargas tem desenvolvido um 
bom trabalho. Somos sindicalizados 
desde 2011 e procurarmos participar de 
todos os encontros nacionais e locais. É 
muito importante para nós estarmos 
próximos a Federação das Indústrias e 
do Sindicato”, ressaltaram.
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22º FEicOn batiMat

cOnGrEssO brasiLEirO DE cErâMica 2016

A FEICON BATIMAT  feira de referência da Construção Civil na América Latina realiza em Abril a sua 22º edição. 
O encontro é ideal para a geração de negócios de grandes marcas e para o lançamento de produtos e novas tecnologias 
entre investidores, distribuidores e revendedores do setor. 

O evento inclui palestras e visitas técnicas e é gratuito para profissionais que realizarem o pré-credenciamento no site 
ou apresentarem o convite do evento no local, caso contrário será cobrada uma taxa de R$ 55,00 no balcão de atendimen-
to do evento.

Acontecerá de 15 a 18 de maio o 60º Congresso Brasi-
leiro de Cerâmica, na estância hidromineral Águas de Lin-
dóia, em São Paulo. A região apresenta um elevado grau de 
desenvolvimento no setor cerâmico e um grande número 
de indústrias de quase todos os segmentos (Cerâmica Vermelha, Louça Sanitária, Refratários, Revestimentos Cerâmicos, 
Isoladores Elétricos e Cerâmica de Uso Doméstico).

A programação do Congresso terá apresentação de trabalhos técnicos e científicos, plenárias, minicurso e oficinas 
de decoração. Estão também previstas visitas técnicas à indústrias cerâmicas do importante polo cerâmico da cidade de 
Pedreira-SP, a 54km de Lindóia. Profissionais do setor, pesquisadores, professores e estudantes podem participar. Os 
valores estão disponíveis no site do evento na internet.

Data: 12 à 16 de abril de 2016
HOrÁriO: Terça à sexta das 11 às 
20h e sábado das 9h às 17h
LOcaL: Pavilhão de Exposições do 
Anhembi – São Paulo/SP
sitE: www.feicon.com.br  

Data: 15 a 18 de maio de 2016
LOcaL: Estância hidromineral 
Águas de Lindóia / São Paulo
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