
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
 
 

 
 

JUDICLEIDE DE AZEVEDO NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

O CIRCUITO ESPACIAL DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ 
POTIGUAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL – RN 
2011 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 

JUDICLEIDE DE AZEVEDO NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O CIRCUITO ESPACIAL DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ 

POTIGUAR 
 

 
Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-
Graduação e Pesquisa em 
Geografia, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, como 
requisito para obtenção do título de 
mestre.  
 
Orientador: Prof. Dr. José Lacerda 
Alves Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 
2011 



 

 

 
 
 
 

JUDICLEIDE DE AZEVEDO NASCIMENTO 
 
 
 

 
O CIRCUITO ESPACIAL DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ 

POTIGUAR 
 
 

Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-
Graduação e Pesquisa em 
Geografia, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, como 
requisito para obtenção do título de 
mestre.  

 
 
 

Aprovada em: 07/04/2011. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Prof. Dr. José Lacerda Alves Felipe  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Orientador 

 
 

___________________________________________________________________ 
Prof.ª Drª Rita de Cássia da Conceição Gomes 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Membro 
 
 

___________________________________________________________________ 
Prof.ª Drª Iná Elias de Castro 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Membro 



 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho a todos que 
colaboraram na execução deste 

estudo especialmente a Elisângelo, 
meu esposo, e a meus pais, José e 
Judith que foram responsáveis pela 

minha formação e pelos 
ensinamentos mais nobres que 

aprendi.   



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela força e pela presença em meu viver 
 

A meus pais, José e Judith pela dedicação e pelo incentivo constante de todos os 
dias. As minhas irmãs pela ajuda e pelo apoio nessa caminhada.  
 

A meu esposo, Elisângelo, pelo carinho e apoio incondicional sem os quais não seria 
possível a conclusão deste trabalho. 
 

Ao professor José Lacerda Alves Felipe pela amizade que construímos durante a 
realização do estágio docente e que se prolongou com a orientação do presente 
trabalho e pelo apoio e colaboração no decorrer de todo esse processo.  
 
A Emídio, Edmilson e Erisvaldo que ajudaram substancialmente na pesquisa de 
campo, 
 

Aos proprietários e trabalhadores das cerâmicas visitadas pela disponibilidade em 
responder aos questionários e as entrevistas direcionadas aos mesmos; 
 

A Maria Auxiliadora, presidente da Associação dos Ceramistas do Seridó e a José 
Roberto, presidente da Associação dos Ceramistas do Vale do Carnaúba, pela 
gentileza em fornecer dados sobre as referidas instituições.  
 

A tio Florisvaldo e tia Noranice que me receberam em sua residência em Natal no 
primeiro semestre do mestrado, 
 

Ao professor Valdenildo pelos ensinamentos nos primeiros semestres da orientação. 
A Profª Aline pela revisão gramatical, ao Prof. Joanilson pela colaboração no resumo 
em língua inglesa, a Michele pela adequação do trabalho as normas da ABNT e a 
Vívian Meireles pela elaboração cartográfica. 
 

A todos os colegas de mestrado pelo companheirismo, em especial a Jucicléa, 
Juciara, Rosimere, Zara e Vanessa pela disposição em trocar ideias e pelo estímulo 
nos momentos mais difíceis da pesquisa;  
 

A CAPES pela concessão da bolsa que foi fundamental para a realização da 
presente pesquisa, 
 

A Elaine, secretária do Programa de Pós-graduação em Geografia, pela 
competência em que desempenha suas funções. 
 
Enfim, agradeço a todos aqueles que de forma direta ou indiretamente colaboraram 
para a concretização deste trabalho.  



 

 

 
RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como universo empírico, o território produtor de cerâmica 
vermelha no Seridó potiguar. Nos últimos anos esse território passou por um 
processo de apropriação que tem alterado substancialmente a dinâmica social e 
ambiental do lugar. No Seridó, a indústria de cerâmica vermelha tem se concentrado 
em algumas áreas, sobretudo, nos municípios de Parelhas e Carnaúba dos Dantas. 
Nesta perspectiva, o objetivo desse trabalho consiste em analisar o uso do território 
pela indústria de cerâmica vermelha e as transformações ocorridas com a expansão 
no número de indústrias e no aumento da produtividade, o que requer maiores 
quantidades de argila e de lenha, recursos escassos no referido território. Em 
decorrência desse processo, a alternativa encontrada tem sido adquirir os insumos 
em outros municípios do Rio Grande do Norte, como também em municípios 
paraibanos. Para alcançar o objetivo proposto, o encaminhamento metodológico 
envolveu pesquisa bibliográfica e empírica, considerando a espacialização que essa 
atividade abrange no território seridoense. A partir das informações obtidas durante 
a pesquisa pode-se afirmar que os insumos para a realização da produção na 
indústria de cerâmica vermelha são adquiridos no seu entorno geográfico. A análise 
das etapas do circuito de produção (aquisição da matéria-prima, produção e 
comercialização) mostrou que esta atividade atua numa área contínua, tendo como 
principal mercado consumidor os demais estados do Nordeste e o estado do Pará. O 
presente estudo revelou ainda que a atividade ceramista configura-se como 
insustentável, haja vista a recorrência permanente à argila e à lenha, insumos 
escassos no território, cuja aquisição provoca uma série de problemas como o 
desmatamento e a erosão. Além disso, a venda dos solos férteis para as cerâmicas 
dificulta o seu aproveitamento pelos agricultores familiares, no desenvolvimento das 
atividades agropecuárias, que muitas vezes configura-se na principal atividade 
econômica da propriedade. A precariedade da atividade se revela nos constantes 
acidentes de trabalho, que na grande maioria, são negligenciados pelas autoridades 
locais, sem aplicação de nenhuma penalidade às empresas. Assim, a indústria de 
cerâmica vermelha no Seridó usa o território de forma seletiva e excludente, 
deixando sérias problemáticas ambientais, as quais podem comprometer a 
qualidade de vida das atuais e futuras gerações.  
 

Palavras-chave: Indústria de cerâmica vermelha. Uso do território seridoense. 
Circuito de produção. Transformações espaciais. Problemáticas ambientais.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

 

This research has as an empirical universe, the productive territory of red ware in the 
Seridó region of Rio Grande do Norte. In the last years this territory has gone through 
a process of appropriation that has been substantially changing the environmental 
and social dynamism of the place. However, the industry of red ware has been 
focusing in some areas, mainly, in the county of Parelhas and Carnaúba dos Dantas. 
From this point of view, the aim of this work consists in analyze the use of these 
areas by the red ware industry and the transformations occurred with the expansion 
of the number of industries and the productivity raise, that requires bigger amounts of 
earthenware and wood, resources that are low in referred territory. As the result of 
this process, the suitable alternative has been to acquire inputs in other Rio Grande 
do Norte counties, as well as in Paraíba counties. To reach the proposed objective, 
the methodology of this work was consisted of bibliographic and empirical research, 
regarding the occupation that this activity covers in the Seridó region. From the 
information obtained during the research, it can be stated that the inputs to the 
production execution in the red ware industry are acquired in the geographic nearby 
lands. The analysis of the stages of the production(acquisition of raw material, 
production and commercialization) showed that the activity acts in a continuous area, 
having as principal consumer market other northeastern states and the state of Pará. 
The present study revealed that the pottery activity is set as untenable, because of 
non-stopping use of the argil and wood, resources that are vanishing from the area, 
which consume causes a many problems such as deforestation and erosion. 
Besides, the sale of productive lands for the red ware industries makes harder its 
good use by the familiar agriculturists in the development of agriculture and cattle 
raising activity, which for many times is the main economic activity of the place. The 
precariousness reveals in the constant accidents at work, that most of them are 
neglected by the local authorities, without any penalty to the industries. Therefore, 
the industry of red ware in Seridó uses the territory as a resource, leaving its 
environmental problems that my compromise the quality of life of the actual and 
future generations. 
 

 

Keywords: red ware industry. Use of Seridó territory. Production stages. Space 
transformation. Environmental problems. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil, a indústria de cerâmica vermelha ou estrutural tem se 

caracterizado como um segmento expressivo para o uso e o desenvolvimento social 

e econômico de algumas áreas territoriais. O processo produtivo dessa indústria, 

voltado para a área da construção civil, vem concentrando empresas privadas de 

pequeno, médio e grande portes, até empreendimentos artesanais e associativos de 

caráter familiar.  

No semi-árido brasileiro, a cerâmica vermelha vem se destacando como 

uma alternativa econômica para parcela da população que tem nesta atividade a 

principal fonte de emprego, como também para os empresários que tem neste 

território a possibilidade de assegurar a lucratividade de seus negócios.  

No âmbito do território do Seridó Norte-rio-grandense destaca-se o uso pelas 

indústrias de cerâmica vermelha em Parelhas e Carnaúba dos Dantas, uma vez que 

outrora tiveram suas economias atreladas ao desenvolvimento da pecuária, da 

cotonicultura e da mineração, como uma das responsáveis pela sua formação e 

organização espacial, mas que, no curso dos últimos anos, vem sendo organizado e 

reorganizado, principalmente, por meio da indústria de cerâmica vermelha, ou seja, 

a formação e a organização espacial desse território ocorreram por meio da 

consolidação de fazendas de gado em toda sua extensão, sendo posteriormente 

aproveitado para o desenvolvimento das lavouras de algodão e da exploração de 

minerais, mas recentemente vem sendo usado para assegurar o desenvolvimento 

dos processos inerentes à expansão da indústria de cerâmica.  

Vale salientar que, no início de sua produção, a atividade oleira era 

complementar e destinava-se a atender à demanda local, não tendo, dessa forma, 

um caráter comercial como atualmente tem. No entanto, a partir dos anos da década 

de 1990, esse setor passou por uma fase de reorganização interna que se 

configurou na introdução de maquinário para transformar a argila em produtos para 

a construção civil, aumentando assim a produtividade e a qualidade dos produtos, 

em relação aos fabricados nas olarias manuais.  

Como ressaltado anteriormente, Parelhas e Carnaúba dos Dantas são as 

extensões territoriais que apresentam a maior quantidade de cerâmicas, 

representando um total de 49 empresas. A população total de Parelhas é de 20.347, 
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estando empregado nas cerâmicas um total de 1.060 trabalhadores; enquanto que 

Carnaúba dos Dantas apresenta um contingente populacional de 7.429 habitantes, 

estando 575 empregados nas referidas empresas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Esses municípios têm se destacado pela 

concentração de cerâmicas se apropriando de recursos que levam muitos anos para 

se recuperar como os solos férteis e a vegetação nativa. Práticas semelhantes são 

encontradas em outros municípios do Seridó produtores de cerâmica vermelha 

como: Acari, Caicó, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jardim 

do Seridó, Jucurutu, Ouro Branco, Santana do Seridó e São Vicente. 

Além dos trabalhadores envolvidos diretamente na produção de cerâmicos 

vermelhos destaca-se também um grande percentual de pessoas envolvidas em 

outras atividades que subsidiam as cerâmicas, como a comercialização do produto, 

a venda da matéria-prima e do insumo energético, dentre outros serviços urbanos 

que contribuem para dinamizar a economia do referido território.  

Considerando a expansão da indústria de cerâmica vermelha no território 

seridoense, colocam-se como questões de estudo: i) Como vem sendo usado o 

território seridoense com a expansão da indústria de cerâmica vermelha? ii) que 

fatores espaciais contribuíram para a consolidação da indústria de cerâmica 

vermelha do território seridoense, após o ano de 1990? iii) como está organizado o 

circuito espacial de produção de cerâmicos vermelhos no território seridoense? iv) 

que transformações espaciais têm surgido com a expansão da indústria de cerâmica 

vermelha no Seridó potiguar? 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objeto de investigação a 

reorganização territorial do Seridó potiguar, com a expansão da indústria de 

cerâmica vermelha ou estrutural, buscando explicar os fatores responsáveis pela 

expansão dessa atividade, como também sua repercussão para a dinâmica espacial 

e social.  

Dessa forma, o objetivo proposto pelo presente estudo foi analisar o uso do 

território pela indústria de cerâmica vermelha e as transformações espaciais, 

ocorridas com a expansão no número de indústrias e no aumento da produtividade, 

questionando a viabilidade ambiental e econômica dessa nova economia.  

Os procedimentos metodológicos adotados por este trabalho envolveram 

leituras bibliográficas, pesquisa de campo com observação in loco, realização de 

entrevistas com empresários locais e com trabalhadores e levantamento de 
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informações documentais em instituições de fomento regional, como também em 

organizações governamentais e não-governamentais.  

As leituras bibliográficas serviram para subsidiar a reflexão teórica, acerca 

da realidade empírica observada no território seridoense produtor de cerâmicos 

vermelhos. Como afirma Gil (2002), a pesquisa bibliográfica fundamenta a análise 

empírica por meio das contribuições teóricas e empíricas de estudos ou pesquisas já 

realizadas por diversos autores.  

Nessa perspectiva, foi realizado um levantamento junto ao acervo 

bibliográfico da Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), como também nas bibliotecas setoriais do Centro de 

Ensino Superior do Seridó (CERES) no campus de Caicó, e nas bibliotecas setoriais 

do Departamento de Geografia, de Economia e de Engenharia Civil no campus 

Central em Natal. Ainda realizamos um levantamento em sites oficiais como o da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 

consultarmos teses e dissertações que tratassem do tema referente a esta pesquisa. 

Para a consecução do presente trabalho, foram utilizados dados e 

informações publicadas por diversas instituições sobre a consolidação da indústria 

de cerâmica vermelha no Seridó, como: Agência de Desenvolvimento Sustentável 

do Seridó (ADESE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico (SEDEC), dentre outros que forem considerados como 

pertinentes à presente análise.  

Além desses recursos, ainda foram consultados jornais de circulação local 

para averiguarmos informações relacionadas à dinâmica produtiva da indústria de 

cerâmica vermelha e aos acidentes com trabalhadores. Foram examinados também 

os conteúdos e as notícias divulgados em sites, assinados por jornalistas locais.  

Dissertações e teses sobre a região do Seridó e sobre a atividade ceramista 

deram subsídio à realização da referida análise. Dentre eles, pode-se destacar 

alguns autores, como: Morais (2005), Silva,V. (1999), Trajano (2005), Nascimento 

(2007), Santos, C. (2003).  

Esta pesquisa teve como embasamento empírico informações coletadas in 

loco, através de entrevistas parcialmente estruturadas (GIL, 2002) aplicadas a 

aproximadamente 5% dos trabalhadores das indústrias de cerâmica vermelha, como 
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também com os representantes da Associação dos Ceramistas do Seridó (ACESE) e 

da Associação dos Ceramistas do Vale do Carnaúba (ACVC). Os questionários, por 

sua vez, foram aplicados com todos os empresários das cerâmicas, com exceção 

daqueles que se negaram a responder. Nesse caso, o caminho trilhado foi consultar 

as informações da ADESE, a qual tinha realizado uma pesquisa com esses 

empresários, no ano de 2008.   

Assim, a pesquisa de campo procurou aprofundar a análise sobre o uso do 

território seridoense, ressaltando as transformações socioespaciais decorrentes da 

produção ceramista. Considerando essa perspectiva metodológica, as informações 

obtidas por meio das entrevistas tiveram o intuito de evidenciar as mudanças sociais 

e espaciais ocorridas no território em estudo, após a consolidação dessa atividade 

produtiva, como também identificar o circuito produtivo da referida atividade. 

Após a sistematização dos dados coletados por ocasião da pesquisa de 

campo, a análise se deu à luz dos referenciais teóricos adotados por esse trabalho, 

como o território usado de Santos, M. (1994b) e o circuito espacial de produção 

Santos, M. (1994a).  

Partimos do entendimento de que o território usado é sinônimo de espaço 

geográfico, habitado por uma determinada população, e, que a cada processo 

histórico, se redefine, ganhando novos usos. Já a adoção do conceito de circuito 

espacial se deu porque os mesmos caracterizam-se pela circulação de bens e 

produtos (SANTOS; SILVEIRA, 2008), evidenciando a espacialização da produção, 

ou seja, a distribuição das etapas de produção de telhas, incluindo a origem da 

matéria-prima e do insumo energético, a mão-de-obra envolvida, o transporte do 

produto industrializado e a comercialização. 

Com base nas informações obtidas nas entrevistas foram confeccionados 

mapas, tabelas e gráficos, para ilustrar alguns dados pertinentes à reflexão sobre a 

atuação da indústria de cerâmica vermelha, no uso do território seridoense.  

Considerando-se o caminho teórico e metodológico supracitado e os 

objetivos de compreender a apropriação do território seridoense pela indústria de 

cerâmica vermelha e após analisar os fatores que contribuíram para sua expansão e 

verificar as transformações espaciais decorrentes dessa atividade, estruturou-se a 

dissertação em cinco seções textuais.  

Na primeira seção, a introdução, procura-se evidenciar, de forma sucinta, a 

problemática e os questionamentos da pesquisa, os objetivos e as razões pelas 
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quais se estudou o circuito espacial da indústria de cerâmica vermelha, aportando 

em alguns fundamentos teóricos e metodológicos e, finalmente, a estruturação das 

seções deste trabalho. 

Na segunda seção, apresenta-se uma reflexão teórica sobre o território 

usado e a dinâmica que permitiu o seu uso ao longo dos últimos séculos, 

ressaltando os períodos técnicos pelos quais passou a atividade oleira alocada no 

Seridó potiguar. Além disso, fez-se uma reflexão teórica sobre o conceito de circuito 

espacial de produção que possibilitou a análise sobre a participação dos diversos 

lugares na realização da instância produtiva de cerâmicos vermelhos no Seridó.  

A terceira parte versa sobre o circuito espacial produtivo da indústria de 

cerâmica alocada no Seridó, mostrando a espacialização dos fornecedores de 

matéria-prima, da produção e da comercialização. Além disso, apresentam-se os 

fatores político-organizacionais responsáveis pela proliferação desse tipo de 

indústria nesse espaço geográfico.  

A quarta seção dá conta das transformações ocorridas com a atividade 

ceramista na dinâmica social e espacial do Seridó, após sua consolidação. As 

informações obtidas durante a pesquisa de campo foram fundamentais para a 

estruturação da referida análise. As iconografias e alguns depoimentos de 

moradores dos lugares serviram de aporte para consolidar a presente análise. 

Nessa perspectiva, um aspecto que foi densamente analisado foi a exaustão 

da matéria-prima — argila, que anteriormente era de boa qualidade e obtida com 

muita facilidade. Aliado a esse fator, constatou-se a problemática da lenha, insumo 

energético utilizado para alimentar os fornos durante a queima dos produtos 

cerâmicos. De acordo com informações in loco a aquisição de matéria-prima e de 

lenha vem se constituindo algo cada vez mais difícil. Além disso, procurou-se 

desvendar a dinâmica social dos envolvidos nesse processo.  

Por fim, a quinta seção versa sobre algumas considerações acerca da 

problemática existente no território seridoense com a expansão da atividade 

ceramista e são apontadas algumas alternativas para diminuir as consequências 

provocadas por essa atividade, tanto no espaço geográfico, quanto na população 

envolvida. 
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2 INTERFACES ENTRE A TEORIA E O OBJETO DE ESTUDO: APROPRIAÇÃO DO 
TERRITÓRIO PELA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA 
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2.1 UMA ANÁLISE SOBRE O ESPAÇO GEOGRÁFICO  
 

 

Nos últimos séculos, o espaço geográfico passou por uma série de 

transformações impulsionadas pelo desenvolvimento técnico e científico que 

substituiu paulatinamente o sistema técnico pretérito por novas técnicas 

eminentemente mais eficientes e mais lucrativas, principalmente, para os agentes 

hierárquicos da economia. Considerando essa realidade, o mundo torna-se mais 

dinâmico, cabendo à Geografia, analisar as lógicas que instigam esse movimento 

dialético da realidade atual.  

Sob a égide do mercado, o desenvolvimento científico e tecnológico 

transforma o território para atender as necessidades do mercado que se tornou 

global. Santos e Silveira (2008, p. 52) dizem que “o território ganha novos conteúdos 

e impõe novos comportamentos, graças às enormes possibilidades da produção e, 

sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, do dinheiro, das idéias e 

informações, das ordens e dos homens.” 

Para Santos, M. (2002, p. 332) o espaço geográfico é um “conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá.” Investigamos nesta pesquisa como ocorre a interação desses sistemas na 

atividade ceramista alocada na região do Seridó potiguar e suas implicações sócio-

espaciais, pois a indústria de cerâmica estabelecida no referido território produz uma 

dinâmica espacial dotada de uma complexidade que compreende uma série de 

fatores históricos, sociais e econômicos. Essas transformações foram 

desencadeadas por um processo intenso de extração mineral e vegetal desde os 

últimos decênios do século passado, com a introdução das olarias e que, até hoje, 

ainda responde como um dos principais agentes modeladores do espaço. 

Santos, M. (2002) diz que o sistema de objetos é formado por um conjunto 

de forças produtivas, enquanto o sistema de ações é constituído por relações sociais 

de produção. No entanto, para uma análise mais clara do fenômeno é preciso 

considerar que atualmente há uma interdependência entre as forças produtivas e as 

relações de produção, as quais precisam ser apreciadas para um melhor 

entendimento da referida temática. 
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Na perspectiva de uma análise geográfica é fundamental que o geógrafo 

tenha em vista que “[...] o objeto é um testemunho atual da ação.” (SANTOS, M., 

2002, p. 74). Considerando a referida abordagem, entende-se que, para a 

concretização desse trabalho foi preciso considerar que o uso do território pela 

indústria de cerâmica vermelha na região do Seridó é o testemunho atual da ação do 

homem no lugar. 

É certo que os usos do espaço estão cada vez mais condicionados a lógica 

do mercado. Para Lefebvre (1976 apud ALENCAR et al, 2009, p. 122), “o espaço 

consiste no lugar onde as relações capitalistas se reproduzem e se localizam com 

todas as suas manifestações de conflitos e contradições.” Essa situação é 

permanentemente recriada pelas normas rígidas do sistema, gerando inúmeras 

desigualdades em toda parte do território nacional.  

Para analisar o atual uso do território pelas indústrias de cerâmica vermelha 

nos municípios produtores de telhas no Seridó, incluindo os municípios de Acari, 

Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Jardim do Seridó, 

Jardim de Piranhas, Jucurutu, Parelhas, Santana do Seridó e São Vicente nos 

conduz à adoção do conceito de território usado, sinônimo de espaço geográfico, por 

esse conceito dá conta de analisar como vem sendo usado o território por essas 

indústrias que demandam uma grande quantidade de matéria-prima (argila) e de 

insumo energético florestal (lenha). Para tanto, precisamos considerar que,  

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem, o território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 
fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 
base do trabalho, da resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 
sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois logo, 
entender que se está falando em território usado utilizado por uma dada 
população. (SANTOS, M., 2001, p. 96). 
 

Analisar o território usado é entender o atual sistema de ações e objetos que 

são responsáveis por garantir a sobrevivência e a permanência da população em 

determinados lugares, mesmo que hostis. Para Ribeiro (2005, p. 94): “[...] o território 

surge como território usado, praticado, prenhe das experiências daqueles que 

conquistam a sobrevivência em ambientes hostis, antagônicos.” A idéia de uso do 

território significa a maneira como o espaço é usado por determinada comunidade e 

quais estratégias essa população utilizou para permanecer nesse espaço.  
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A idéia de uso do território nos permite constatar as inúmeras 
possibilidades, segundo os diversos atores (pessoas, instituições, 
empresas), de existência (e resistência) no meio geográfico em diferentes 
momentos históricos. Em outras palavras, permite verificar as variadas 
capacidades com as quais pessoas, instituições, empresas realizam suas 
atividades, aproveitando possibilidades e contornando entraves oferecidos 
pelo espaço geográfico que, por sua vez, está sempre se modificando. 
(SANTOS, M., 1994 apud GRIM, p. 6625, grifo do autor) 

 
 
Nessa perspectiva, Santos, M. (1994), procurou estabelecer a análise de 

território a partir de uma abordagem econômico-material. A adoção do conceito de 

território usado ampliou “a discussão além da concepção areal ou da restrita ao 

Estado-Nação, enaltecendo o uso e o controle social”. Além disso, “o território 

significa objetos, ações e a constituição de redes, e pode ser compreendido como 

sinônimo de espaço geográfico socialmente organizado.” (SAQUET, 2007, p. 122).  

Assim, Santos et al (2000 apud HAESBAERT, 2004, p. 2, 12), considera que: 

 

O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma 
trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, 
convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o 
lugar, a formação socioespacial e o mundo [...]. O território usado, visto 
como uma totalidade, é um campo privilegiado para a análise na medida em 
que, de um lado, nos revela a estrutura global da sociedade e, de outro 
lado, a própria complexidade do seu uso.  
 
 

Assim, a adoção do conceito de território permite-nos entender a 

complexidade do uso do território pela indústria de cerâmica vermelha considerando 

a articulação entre a materialidade e a imaterialidade. Esse conceito ainda dá conta 

da ideia de processo, tendo em vista que o espaço está em constante mutação. 

Além disso, permite compreender a indissociabilidade entre os objetos e as ações, 

analisando a atuação dos diversos agentes no espaço geográfico. 

Vale salientar que a apropriação do território para a realização do circuito de 

produção dos cerâmicos vermelhos se dá através de agentes locais que detém as 

técnicas de produção e o capital necessário para conduzir o processo produtivo. Por 

outro lado, a grande maioria dos envolvidos nessa atividade vende sua força de 

trabalho para os atores locais que ofertam em média 40 empregos em cada um dos 

estabelecimentos industriais alocados nesse espaço. O elevado número de 

trabalhadores envolvidos em cada unidade produtiva está diretamente ligado ao 

estágio de automação industrial presente em cada uma delas. Como as indústrias 
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de cerâmica vermelha ainda apresentam uma defasagem tecnológica, então o 

número de trabalhadores envolvidos é consideravelmente elevado.  

Assim, para compreendermos o uso do território seridoense pelas indústrias 

de cerâmica vermelha no período histórico atual foi imprescindível recorrermos a um 

esforço de periodização da expansão e da espacialização dessa indústria, pois 

como nos esclarece Santos & Silveira (2008, p. 20) “[...] os usos são diferentes nos 

diversos momentos históricos”, estando uma atividade produtiva alocada num 

determinado espaço por causa de fatores que muitas vezes podem estar associadas 

a ações pretéritas. Como nos aponta Santos, M. (2007, p. 56) há um consenso de 

que “[...] os homens e suas atividades não se acham em sua presente localização 

exclusivamente por causa da interação de fatores atuais. Uma localização presente 

muitas vezes resulta, direta ou indiretamente, de fenômenos que deitaram raízes 

previamente”. Por isso, a necessidade de fazer uma periodização, pois cada período 

se caracteriza por variadas formas de uso do território.  

Para referir-se à expansão na produção de telhas e tijolos no Seridó 

potiguar, considerou-se o estabelecimento de dois períodos históricos que ajudam a 

explicar a existência dessas indústrias nesse território.  

O primeiro período envolve todo o intervalo espaço-temporal em que a 

produção de telhas e tijolos do Seridó se configurava como uma atividade totalmente 

manual ou artesanal. Esse período tem como objetos geográficos característicos as 

olarias, empreendimentos de cunho familiar, cujo processo produtivo era 

predominantemente artesanal, em decorrência das técnicas utilizadas para fabrico 

dos produtos, mas que atendia às demandas das construções daquele momento 

histórico.  

O segundo período ocorre após a inserção de técnicas mais sofisticadas 

para a fabricação de telhas e tijolos, passando de uma produção totalmente manual 

para uma fase semi-industrial. Esse período caracteriza-se pela expansão de 

unidades industriais de cerâmica vermelha por grande parte do território seridoense 

principalmente na parte oriental, destacando-se os municípios de Parelhas e 

Carnaúba dos Dantas. Além disso, observa-se a formação do circuito espacial de 

produção da telha, aumentando os fluxos entre as regiões produtoras e 

consumidoras.  

Cada um desses períodos traz à tona uma dinâmica espacial que contribuiu 

para a consolidação de uma das instâncias do circuito produtivo da telha no Seridó 
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ao longo do tempo, revelando o sistema de objetos e ações responsáveis pela 

expansão dessa atividade no referido território. 

 

 

2.1.1 O período técnico artesanal oleiro e o circuito de produção espacial local  

 

 

O Seridó potiguar iniciou sua produção de telhas e tijolos de forma manual, 

usando técnicas rudimentares que garantiam uma pequena produção, geralmente 

destinada a atender à demanda local. Nesse momento, o homem utilizava os 

recursos disponíveis nas várzeas dos rios e pequenos açudes localizados nas 

proximidades de suas residências para fabricar artefatos de argila como telhas e 

tijolos, para melhorar a qualidade de seus abrigos.  

Com o aperfeiçoamento dos meios de transporte e das vias de acesso, 

houve uma ampliação do mercado consumidor, estendendo-se para os municípios 

circunvizinhos. Esse é o início da apropriação desse território pela atividade oleira 

que, ao longo dos séculos passou por uma reorganização para inserir-se na 

dinâmica de cada momento histórico e social. 

As primeiras ações inerentes à produção de telhas e tijolos no território 

seridoense datam do período colonial. A historiografia local revela que dentre os 

ofícios dos seridoenses destacava-se a ocupação de oleiro que era praticada de 

forma bastante artesanal e complementar. Esses indícios foram resgatados de 

antigos inventários de fazendeiros seridoenses em que constam casas com 

cobertura de telhas e material de construção (telhas e tijolos) inventariados. De 

acordo com Medeiros Filho (1983), o inventário do terceiro Tomás de Araújo Pereira 

indica a presença de olarias na Fazenda Mulungu, hoje município de Acari.  

 

No inventário do 3º Tomás de Araújo Pereira, de 1847, constatamos a 
existência, no monte inventariado, de um estoque de material de 
construção, correspondendo a 2.000 telhas e 6.000 tijolos, indicando, assim, 
a presença de olarias na região seridoense. 
O local, ou jazida, de onde o barro é retirado denomina-se barreiro, ficando, 
geralmente, em local vizinho à água abundante. 
Depois de molhado durante toda uma noite, sendo então convenientemente 
amassado sobre couros de boi, o barro é colocado em formas apropriadas, 
as grades. No caso das telhas, depois de passar pela grade, o material é 
transferido para a forma definitiva – o cágado. 
Nesse ponto, os tijolos e telhas são postos a secar, no local denominado 
lastro. Daí, são levados à caieira, onde serão queimados ou cremados 
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durante três dias. Depois, são guardados nos telheiros ou galpões da olaria, 
onde ficarão protegidos das intempéries.  
As telhas, usadas tradicionalmente no Seridó, mediam dois palmos e meio 
de comprimento, tendo uma largura, na parte mais ampla, de um palmo 
(0,55 x 0,22 m). (MEDEIROS FILHO, 1983, p. 49). 
 

Com relação ao fabrico de telhas e tijolos nesse período, percebe-se que as 

práticas engendradas para confecção dos produtos e os objetos utilizados nessa 

atividade eram bastante simples, situação diretamente relacionada ao fato de que 

essa atividade era destinada ao autoconsumo. Não havia acumulação de produtos, 

ou seja, as telhas e os tijolos reservavam-se a uma construção específica, não 

havendo fins comerciais, pois nesse momento a população dedicava-se 

prioritariamente à pecuária e à agricultura de subsistência. A atividade oleira era 

secundária, tendo a função de atender à demanda da construção civil no próprio 

município, já que o território tinha que produzir quase tudo para sua subsistência, 

por não haver uma integração mais expressiva entre as regiões, o que possibilitaria 

a comercialização. 

No século XIX, a atividade oleira continuou fazendo parte do cotidiano do 

sertanejo, a qual utilizava os recursos disponíveis para produzir telhas e tijolos para 

suprir suas necessidades e para fins comerciais. As relações de trabalho eram 

predominantemente familiares, ou seja, os trabalhadores envolvidos no processo de 

fabricação e de queima eram membros de uma mesma família.  

Todo o processo era realizado de forma bastante artesanal, envolvendo 

recursos encontrados nas delimitações territoriais da fazenda e sua produção era 

destinada, sobretudo, à demanda local. De modo geral, os empreendimentos 

artesanais — as olarias, marcaram o estágio inicial para sua difusão em escala 

industrial, ou seja, as olarias são unidades precursoras das indústrias de cerâmica 

vermelha.  

De acordo com Limaverde (1983, p. 53) as olarias englobam todos os 

empreendimentos, cuja “[...] atividade produtiva é, basicamente, artesanal; suas 

instalações são, preponderantemente, frutos de improvisação e seus produtos, os 

tijolos maciços e as telhas, caracterizam-se por elevado grau de rusticidade”. Assim, 

as olarias caracterizavam-se por apresentar baixa produtividade e funcionamento 

sazonal, empregando, em cada unidade, em torno de três a quatro trabalhadores 

conforme pode ser constatado nas informações trabalhadas por Macêdo et al (2005, 

p. 80) de que as primeiras olarias do município de Carnaúba dos Dantas contavam 
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com apenas quatro funcionários “[...]  sendo um amassador – que amassava o barro; 

um batedor – que batia a telha e um lanceador – que dava forma à telha. Nesse 

período o próprio dono da olaria encarregava-se de espalhar as telhas no pátio para 

secar, e, a posteriori, colocá-las no forno.”  

A partir da década de 1960 essa atividade expande-se para todos os 

municípios do Seridó, sendo comum nas comunidades rurais a presença de 

pequenas unidades familiares de produção de telhas e tijolos, para atender a um 

mercado consumidor restrito à região e ao estado do Rio Grande do Norte. A mão-

de-obra envolvida no processo produtivo era totalmente desprovida de seguridade 

trabalhista, ou seja, os trabalhadores eram informais, fato diretamente relacionado 

às antigas relações entre patrão e empregado existentes no Seridó e no Nordeste 

como um todo. Devido ao baixo nível técnico do processo produtivo das olarias, 

esse segmento não conseguiu agregar valor aos produtos, sofrendo assim várias 

restrições durante a comercialização. (CLEMENTINO, 1995). Com relação a esse 

aspecto, os produtos fabricados nas olarias apresentavam baixo valor agregado, 

sendo comercializados a preços muito baixos. 

As relações estabelecidas entre a sociedade oleira seridoense e o espaço 

consumidor regional eram baseadas em contiguidades, ou seja, eram relações entre 

vizinhos próximos que, por não haver uma integração maior, estabeleciam esse 

intercâmbio nas proximidades do seu território. No entanto, foram essas redes 

frágeis de comercialização que permitiram ulteriormente um uso mais racional do 

espaço, e, por conseguinte, relações de distribuição e consumo entre lugares mais 

distantes.  

Em decorrência do baixo nível técnico empregado nos meios de produção, 

as olarias manuais foram sendo substituídas, após a década de 1990, por sistemas 

de produção de telhas mais eficientes, que passaram a atender à demanda regional. 

É a reestruturação produtiva do setor oleiro, através da implantação de indústrias de 

cerâmica vermelha no território seridoense.  
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2.1.2 O período técnico maquinofatureiro e os circuitos espaciais de produção  

 

 

A presença dos sistemas técnicos num espaço determina o seu lugar na 

atual divisão do trabalho. Para Santos, M. (2002, p. 131), a divisão territorial e social 

do trabalho “movida pela produção, atribui, a cada movimento, um novo conteúdo e 

uma nova função aos lugares”. Além disso, ela “cria uma hierarquia entre lugares e, 

segundo a sua distribuição espacial, redefine a capacidade de agir de pessoas, 

firmas e instituições.” (SANTOS, M., 2002, p. 135). Isso significa que as decisões 

inerentes às empresas estão diretamente ligadas às vantagens organizacionais e 

técnicas que cada território tem a sua disposição, pois “o território pode oferecer, ao 

mesmo tempo, possibilidades e obstáculos, facilidades e dificuldades quanto ao seu 

uso, relativizados em função da técnica e do projeto social.” (RAMALHO, 2003, p. 

551). 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que as ações empreendidas numa 

determinada fração do espaço são condicionadas pela própria divisão do trabalho. 

Dessa forma, “cada lugar, cada subespaço assiste, como testemunha e como ator, 

ao desenrolar simultâneo de várias divisões do trabalho.” (SANTOS, M., 2002, p. 

136).  

Historicamente, as atividades produtivas do Seridó potiguar estiveram 

ligadas ao setor primário da economia. Inicialmente, com a pecuária e a agricultura 

de subsistência, destacando, posteriormente, a cotonicultura e a mineração. Com a 

derrocada de algumas dessas atividades, houve uma reorganização da base 

produtiva. No setor oleiro, destacou-se o processo de mecanização, provocando 

repercussões importantes; sobretudo, na dinâmica social e espacial.  

Desse modo, as mudanças estruturais no sistema produtivo da região do 

Seridó, ocorridas nas últimas décadas, têm influenciado um uso do território onde as 

relações de trabalho mudaram consideravelmente. Cada empresa e 

consequentemente, cada sistema produtivo, usam o espaço de forma diferenciada; 

isto, porque as técnicas empregadas são diferentes em cada momento histórico e 

em cada lugar. Os sistemas técnicos dependem do capital da empresa e da forma 

de organização das instituições. 

O atual período histórico do setor oleiro caracteriza-se, sobretudo, pela 

inserção de técnicas mais aprimoradas ao sistema produtivo de cerâmicos 
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vermelhos, passando de um estágio artesanal para uma produção semi-industrial, 

demandando uma grande quantidade de argila e de lenha, recursos já escassos no 

território. Outra característica desse período é o momento histórico vivido 

mundialmente, período técnico-científico-informacional, que tem como essência a 

técnica e a ciência à disposição do mercado, produzindo novas racionalidades e o 

aumento dos fluxos materiais e imateriais. As regiões não precisam produzir de tudo 

para garantir sua subsistência, pois devido aos sistemas de engenharia 

estabelecidos nos últimos anos e à integração do território nacional, há possibilidade 

de comercialização entre espaços distantes, facilitando a troca e o consumo de uma 

infinidade de bens e até de serviços. 

Com o aumento do intercâmbio entre as regiões assiste-se a uma ampliação 

territorial das etapas de trabalho. “Hoje, uma cidade pode não manter intercâmbio 

importante com sua vizinha imediata e, no entanto, manter relações intensas com 

outras distantes [...]” (SANTOS, M., 1994a, p. 49). É isso que ocorre com o território 

produtor de telhas do Seridó, que consegue manter intercâmbio com consumidores 

em outros estados do Nordeste, mesmo sem estar totalmente integrado a uma rede 

de informação eficiente. Dessa forma, assiste-se a uma cooperação considerável 

entre as diversas instâncias de um circuito produtivo (produção – comercialização – 

consumo), espacialmente dissociadas, mas interligadas em suas relações. 

 Vale destacar que as transformações ocorridas na atividade oleira do 

território seridoense ocorreram a partir da década de 1990, com a substituição do 

sistema de produção artesanal, por um sistema maquinofatureiro. De acordo com 

Morais (2005, p. 292) “esse setor se expandiu nos anos 1990, quando a região 

vivenciou intensos períodos de seca e as atividades agropecuárias encontravam-se 

comprometidas, revelando-se de importância para a economia do Seridó e do 

estado.” 

 Em conformidade com essas informações, em meados da década de 1990, 

“[...] essa atividade passou por um processo de reestruturação tecnológica que 

implicou na revolução dos meios de produção. A partir desse processo de 

mecanização o setor ceramista apresentou um crescimento significativo [...]” 

(AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ, 2008, p. 26), 

passando de um segmento de fabricação rudimentar que atendia aos mercados 

circunvizinhos, para tomar dimensões industriais com condições de atender a um 

mercado extra-regional.     
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As olarias dão lugar às indústrias de cerâmica vermelha fabricantes de 

telhas e tijolos com qualidade técnica e produtividade espacial superior às primeiras. 

Como nos aponta Morais (2005), após a desestruturação da base econômica no 

Seridó, diversos segmentos apresentaram um crescimento expressivo. No setor 

industrial uma das categorias em destaque foi, justamente, a cerâmica vermelha ou 

estrutural que foi responsável pela abertura de inúmeros postos de trabalho e pela 

diminuição no êxodo rural, tendo em vista a constituição dessas unidades em 

diversas comunidades rurais do território seridoense.  

 

Na busca de novas opções econômicas, os produtores rurais encontraram 
na indústria de cerâmica uma chance de potencial econômico para 
sobrevivência da família. Isso ocasionou uma expansão desordenada dessa 
atividade, pois no início da década de 1980 as estatísticas sobre a região 
Seridó registravam apenas oito unidades de produção de telhas e tijolos, 
utilizando-se de um processo de produção artesanal. Mesmo assim, no ano 
2000 contava-se setenta e uma cerâmicas, um crescimento de 887%. Esse 
percentual nos informa que a produção de telhas e tijolos assume destaque 
no cenário econômico regional e local. (RIO GRANDE DO NORTE, 2005, p. 
8). 

 

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que a introdução de máquinas no 

circuito espacial produtivo de telhas e tijolos, possibilitou uma difusão dessa 

atividade por todo o território seridoense. Com a produção em escala industrial o 

número de empregados por unidade pode chegar a 40 funcionários diretos, fato que 

gerou uma dependência desses trabalhadores em relação a essa atividade. 

Discutindo o papel do homem na atual produção capitalista, Santos, M. (1982, p. 19) 

afirma que “como já não produz mais para prover às suas necessidades mais 

imediatas, num mundo onde a monetarização se generalizou, o homem se vê 

condenado a ser uma mercadoria, um valor de troca o mercado de trabalho.” De 

fato, o homem no atual sistema capitalista submete-se a ser mais uma mercadoria, 

com finalidades específicas.  

Nesse sentido, os sistemas de objetos e ações inerentes à produção 

industrial de cerâmicos vermelhos atuais possibilitaram um uso do território seletivo, 

em que as melhores terras são adquiridas e a vegetação é cortada para suprir a 

demanda da indústria, permanecendo até hoje em expansão para atender ao 

mercado consumidor regional.  
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Assim, delineia-se uma apropriação do território pela indústria de cerâmica 

que, para manter sua produção, necessita de uma grande quantidade de recursos 

minerais (argila) e de insumo energético (lenha) que já não são encontrados na 

região em abundância, requerendo o intercâmbio com outros lugares, para adquirir 

esses insumos.  

Considerando essa realidade é preciso analisar o circuito espacial de 

produção da indústria de cerâmica vermelha, por ele mostrar o movimento e a 

interação que há entre diferentes lugares, para manter essa atividade. O aumento 

dos fluxos distanciou os locais de produção dos centros de consumo, tornando mais 

complexa a análise do uso do território e as relações que ocorrem entre atores que 

estão espacialmente dispersos.  

 

 

2.2 O CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO: ESTADO DA ARTE 

 

 

A consolidação do meio técnico-científico-informacional provocou uma 

concentração de renda e uma centralização da economia em algumas áreas do 

país, principalmente naquelas que passaram a dispor de uma rede de fluidez 

eficiente, de centros de desenvolvimento científico e tecnológico e de um sistema de 

comunicações e telecomunicações importantes. Esse período acentuou as 

desigualdades espaciais e potencializou a concentração de renda e o 

empobrecimento de parcela da população, ficando às margens desse sistema. De 

acordo com Santos, M. (2002, p. 240): 

 

Como em todas as épocas, o novo não é difundido de maneira generalizada 
e total. Mas, os objetos técnico-informacionais conhecem uma difusão mais 
generalizada e mais rápida do que as precedentes famílias de objetos. Por 
outro lado, sua presença, ainda que pontual marca a totalidade do espaço. 
É por isso que estamos considerando o espaço geográfico do mundo atual 
como um meio técnico-científico-informacional. 
 

Com base no exposto, o meio técnico-científico-informacional não atinge 

todos os lugares e todas as pessoas de forma homogênea, havendo diferentes 

estágios desse período, inclusive num mesmo território, gerando diferenciações 

espaciais que precisam ser consideradas. Cada lugar revela variáveis específicas 
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que podem ou não ser encontradas em outros lugares. Como nos diz Santos, M. 

(1994a, p. 58): 

 

[...] nenhum lugar pode acolher nem todas nem as mesmas variáveis, nem 
os mesmos elementos nem as mesmas combinações. Por isso, cada lugar é 
singular, e uma situação não é semelhante a qualquer outra. Cada lugar 
combina de maneira particular, variáveis que podem, muitas vezes, ser 
comuns a vários lugares.  

 

As transformações decorrentes das relações estabelecidas pelo atual 

período têm contribuído para agudizar as desigualdades entre eles. Além disso, num 

mesmo lugar convivem o velho e o novo, o antigo e o moderno. “Cada lugar, pois, se 

caracteriza por um certo arranjo de variáveis, arranjo espacialmente localizado e, de 

certa maneira, espacialmente determinado [...]. Mas, esse arranjo está sempre 

mudando, com ou sem influxo de fatores externos.” (SANTOS; SILVEIRA,  2008, p. 

104).  

O referido autor explica que os lugares, mesmo isentos de qualquer 

interferência externa, tendem a se modificarem com o passar do tempo, devido às 

ações internas que garantem uma dinamicidade e consequentemente uma mudança 

nas especificidades atuais. Como nos aponta Santos, M. (2002, p. 106): “[...] a 

questão a colocar é a da própria natureza do espaço, formado de um lado, pelo 

resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro 

lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade.” 

A difusão do meio técnico-científico-informacional, expressão geográfica da 

globalização, tem produzido nos últimos anos novas funcionalidades para o espaço 

geográfico e novas possibilidades de uso do território, graças ao aumento do 

intercâmbio entre os lugares e a facilidade na circulação dos produtos e das 

informações. Com isso, o estudo dos circuitos produtivos torna-se um importante 

instrumento para se entender o atual uso do território e suas implicações sociais e 

espaciais.  

Em função dessa realidade, um dos temas pertinentes à Geografia na 

atualidade é a discussão sobre a articulação entre as diferentes etapas de produção 

(produção – distribuição – consumo) de determinada atividade que, graças ao 

desenvolvimento dos sistemas de engenharia e à integração nacional, passaram a 

localizar-se em áreas dispersas do território.  
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Nessa perspectiva, a adoção do conceito de circuito espacial de produção 

nesse trabalho é imprescindível, tendo em vista a necessidade de compreender o 

uso diferenciado do território do Seridó potiguar, por parte das indústrias de 

cerâmica vermelha, que nas últimas décadas, tem se destacado no cenário regional 

como uma atividade que tem assegurado a sobrevivência de muitas famílias e tem 

minimizado o êxodo rural. Vale salientar que a intensidade no uso do território pelas 

empresas está diretamente ligada às técnicas que cada empreendimento tem à sua 

disposição. 

De modo geral, considerou-se o conceito de circuito espacial de produção, 

por ele revelar o movimento, ou seja, a circulação dos bens e produtos no espaço 

geográfico, chegando a uma análise mais precisa de como se dá o funcionamento 

do território. (SANTOS; SILVEIRA, 2008).  

Ao longo do tempo esse conceito passou por uma série de discussões. De 

acordo com Moraes (1985, p. 155) a origem da idéia de circuito de produção 

remonta à Marx, quando o mesmo discute a unidade contraditória entre a produção, 

a distribuição, a troca e o consumo no texto “Introdução à crítica da economia 

política”. De forma geral, o autor considera que a produção não se limita apenas ao 

ato de produzir, mas as outras instâncias também estão envolvidas nesse processo, 

tendo em vista que é justamente no consumo em que acontece a apropriação da 

mais-valia.  

Além disso, Moraes (1985, p. 156)1 considera que “[...] discutir os circuitos 

espaciais de produção é discutir a espacialidade da produção-distribuição-troca-

consumo como movimento circular constante.” Partindo dessa premissa, percebe-se 

que para se conhecer o circuito de uma dada produção é preciso reconhecer 

espacialmente todas as etapas de produção, que incluem desde o fornecedor de 

matéria-prima, até o consumidor final.  

Nessa visão os “circuitos de produção e acumulação se estruturam a partir 

de uma atividade produtiva definida primária ou inicial” incluindo “uma série de fases 

ou escalões correspondentes aos distintos processos de transformação por que 

passa o produto principal da atividade até chegar ao consumo final” (BARRIOS, 
                                                 
1 Para o referido autor um dos trabalhos pioneiros que trouxe à tona a temática dos circuitos de 
produção foi o projeto “MORVEN: Metodologia para o Diagnóstico Regional” desenvolvido pelo 
Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), vinculado a Universidade Central da Venezuela que 
tinha como uma das autoras Sonia Barrios.  
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1976 apud SANTOS, M., 1986, p. 121). Ainda de acordo com a autora o circuito de 

um dado produto envolve desde o início do processo produtivo até o consumidor 

final. Assim, tomamos o exemplo de: 

 

[...] uma matéria-prima qualquer, cujo circuito seria então formado pelos 
seus produtores, pelos seus transformadores em sucessivos produtos 
manufaturados (que participam da etapa seguinte, como insumo, até a fase 
do consumo final), incorporando todos os processos de comercialização e 
financiamento. (BARRIOS, 1976 apud SANTOS, M., 1986, p. 121).  
 

Então, enveredar pelo estudo dos circuitos é identificar todas as etapas 

pelas quais passam o produto, analisando o papel de cada um dos agentes para a 

reprodução do capital, além de verificar a interdependência entre as diversas 

instâncias formadoras do circuito.   

Milton Santos, por sua vez, propõe ao longo de sua obra diversas propostas 

metodológicas que resultam na adoção do conceito de circuito espacial de produção 

para se analisar a atuação de uma atividade produtiva, no uso do território nos dias 

de hoje. 

No ano de 1979, Santos, M. (1979) publica uma importante obra para o 

estudo da urbanização em países subdesenvolvidos. Trata-se do livro denominado 

“O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos”, em que o mesmo considera a existência de dois circuitos para 

se explicar a economia urbana: o superior e o inferior. O primeiro “[...] originou-se 

diretamente da modernização tecnológica e seus elementos mais representativos 

hoje são os monopólios. O essencial de suas relações ocorre fora da cidade e da 

região que os abrigam e tem por cenário o país ou o exterior”. O segundo “[...] 

formado de atividades de pequena dimensão e interessando principalmente às 

populações pobres, é, ao contrário, bem enraizado e mantém relações privilegiadas 

com sua região.” (SANTOS, M., 1979, p. 16).  

De forma geral, esses dois circuitos diferem-se pelo uso de tecnologia 

envolvido em cada uma das suas instâncias e pela população a que se destinam 

suas atividades. “O circuito superior utiliza uma tecnologia importada e de alto nível, 

uma tecnologia ´capital intensivo`, enquanto que no circuito inferior, a tecnologia é 

‘trabalho intensivo` e frequentemente local ou localmente adaptada ou recriada.” 

(SANTOS, M., 1979, p. 33).  
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Assim, o processo ligado à produção propriamente dita pode ser 

denominado como membro do circuito inferior; enquanto, o processo de 

espacialização da produção pode ser entendido como parte integrante do circuito 

superior. Vale destacar a existência de um terceiro circuito (superior marginal) que 

engloba as atividades intermediárias, ou seja, aquelas que fazem parte dos dois 

circuitos: o inferior e o superior. É nessa perspectiva que os circuitos espaciais de 

produção são indissolúveis do circuito inferior e superior da economia urbana. Há 

um entrelaçamento desses circuitos, ou seja, eles se complementam. Isso quer dizer 

que as atividades pertencentes a esses circuitos não se encontram dissociadas, pelo 

contrário, elas estão totalmente relacionadas, pois fazem parte de um mesmo 

sistema que sofre influências constantemente.  

Outra contribuição acerca das reflexões sobre circuito foi elucidada por 

Milton Santos, em trabalho publicado em 1985. Nessa oportunidade, o referido autor 

fala de instâncias produtivas (espaço da produção propriamente dita, da circulação e 

da distribuição, e, do consumo) para referir-se aos circuitos que naquele momento 

estavam sendo influenciados pelo processo de reestruturação produtiva da 

economia e pela industrialização nos países subdesenvolvidos. De qualquer forma, 

há uma indivisibilidade dessas instâncias, haja vista a necessidade de interligação 

de todas essas variáveis para pôr a produção em movimento. Como diz Santos, M. 

(1985, p. 85): 

 

Tais espaços “de produção”, “de circulação”, “de distribuição”, “de consumo” 
podem ser analiticamente distinguíveis e analiticamente enxergados, como 
se dispusessem de uma existência autônoma. Na verdade, porém, seu valor 
real não é dado de forma independente, mas como um resultado da 
conjunção de ações, nem sempre perceptíveis a olho nu, pertinentes a cada 
qual das instâncias produtivas. A análise apenas efetua uma separação 
lógica, a fim de permitir um melhor conhecimento do real. O espaço, como 
realidade, é uno e total. 
 

Santos, M. (1986) considera a existência de três circuitos, sendo-os: circuito 

de ramos, circuito de firmas e circuito territorial. O primeiro utiliza as condições 

técnicas e sociais para explicar a localização da atividade e a tipologia dos lugares. 

O segundo mostra as relações econômicas e sociais estabelecidas entre as 

empresas em diferentes escalas; enquanto que o terceiro integra os dois circuitos 

precedentes, ou seja, mostra o uso do território pelos ramos e pelas firmas. Dessa 

forma, Santos, M. (1986, p. 30) considera que os circuitos espaciais ou territoriais 
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“[...] nos dão a situação relativa dos lugares, isto é, a definição, num dado momento, 

da respectiva fração de espaço em função da divisão do trabalho sobre o espaço 

total de um país.” 

Com as sucessivas mudanças no contexto regional e com o aumento 

gradativo na integração entre os lugares, Santos, M. (1994a) aponta para a 

dificuldade em se falar de circuitos regionais de produção, tendo em vista que o 

intercâmbio entre os lugares se dá agora entre espaços cada vez mais dispersos. 

Além disso, a crescente especialização regional e o aumento dos fluxos de todos os 

tipos nos permitem falar de circuitos espaciais de produção. Para Santos, M. (1994a, 

p. 49), esse conceito refere-se “[...] as diversas etapas pelas quais passaria um 

produto, desde o começo do processo de produção até chegar ao consumo final.” 

Então para se analisar o uso do território por determinado circuito é preciso 

considerar todos os atores envolvidos, como também as diversas etapas de 

produção (origem de matéria-prima, estocagem, transporte, comercialização e 

consumo). 

Dessa forma, estudar os circuitos espaciais de produção pressupõe 

considerar a circulação dos produtos pelo espaço geográfico, tendo em vista que as 

instâncias da produção, distribuição, troca e consumo estão geograficamente 

separadas. Seguir esse caminho é investigar como ocorre esse emaranhado de 

ações no espaço, identificando os atores envolvidos, os sistemas de engenharia 

(fixos) e informação (fluxos), e as estratégias utilizadas pelos diversos atores para 

comprar e vender no atual sistema de produção. “Como os circuitos produtivos se 

dão, no espaço, de forma desagregada, embora não desarticulada, a importância 

que cada um daqueles processos tem, a cada, momento histórico e para cada caso 

particular, ajuda a compreender a organização do espaço.” (SANTOS, M., 1985, p. 

14).  

Um dos aspectos mais importantes a serem considerados no estudo dos 

circuitos é o movimento, ou seja, é preciso captar as estratégias que permitem a 

circulação de mercadorias no espaço geográfico, por isso, na análise geográfica 

devem ser considerados os circuitos espaciais de produção, pois eles mostram uma 

visão dinâmica de como se dá os fluxos de matéria no espaço, ou seja, especificam 

os tipos, a intensidade e a direção dos crescentes fluxos.  De acordo com Santos & 

Silveira (2008, p. 143): 
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[...] a divisão territorial do trabalho pode nos dar apenas uma visão mais ou 
menos estática do espaço de um país, um retrato onde cada porção do 
espaço revela especializações mais ou menos nítidas, nascidas à luz de 
processos antigos e modernos. Mas, para entenderemos o funcionamento 
do território é preciso captar o movimento, daí a proposta de abordagem 
que leva em conta os circuitos espaciais da produção. Estes são definidos 
pela circulação de bens e produtos e, por isso, oferecem uma visão 
dinâmica, apontando a maneira como os fluxos perpassam o território.  

 

Dessa forma, para compreender o uso do território seridoense pela indústria 

de cerâmica vermelha adotamos o conceito de circuito espacial de produção por 

propor uma análise sobre a circulação de bens e produtos no espaço, destacando a 

participação de atores em diversos lugares que estão em constante integração.  

No Seridó, a manutenção da atividade ceramista se dá em virtude da 

circulação que permite os proprietários adquirirem matéria-prima e insumo 

energético em outras regiões, haja vista que nesse espaço não há disponibilidade 

desses recursos. Além disso, toda a produção é direcionada aos mercados da 

região Nordeste e para o estado do Pará no Norte do país, o que evidencia a 

importância dos fluxos para entender a presença dessa atividade na Região do 

Seridó potiguar, que não dispõe de grandes jazidas de material argiloso, como 

também não apresenta reservas de material vegetal disponível para a queima nos 

fornos das cerâmicas e que não dispõe de um mercado consumidor local com 

potencial de adquirir toda a produção ceramista. Vale destacar que a presença 

desses segmentos nesse espaço ainda se justifica pela existência de uma mão-de-

obra barata e abrangente e de fatores organizacionais.  

Ao ressaltar o papel desempenhado pela circulação, entendemos que 

estudar o circuito é dar relevância à categoria de espaço, pois toda a dinâmica que 

envolve o processo produtivo envolve elementos presentes no espaço geográfico. 

Daí a importância da adoção desse conceito na análise geográfica. 

Assim, analisar o circuito espacial de produção da indústria de cerâmica 

vermelha alocada no Seridó é compreender como ocorre a espacialização das 

instâncias produtivas e a participação dos lugares na realização da referida 

atividade, elencando os atores envolvidos nesse processo.  
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3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE 

CERÂMICA VERMELHA NO BRASIL 

 

 

A indústria de cerâmica vermelha envolve todos aqueles empreendimentos, 

cujos produtos: “[...] após a queima, apresentam-se caracteristicamente 

avermelhados; nesse grupo inserem-se os materiais cerâmicos de construção, tais 

como tijolos, telhas, manilhas, elementos vazados, lajotas, lajotões, etc.” Além disso, 

pode-se considerar que “a palavra cerâmica, originária do grego ´Keramos` (coisa 

queimada), tem, modernamente, um sentido amplo que abrange desde a arte de 

fabricar objetos de barro cozido até a matéria-prima, o artefato ou a fábrica de tais 

produtos.” (LIMAVERDE, 1983, p. 3). Essa indústria faz parte do circuito produtivo 

da construção civil que integra uma gama de modalidades industriais, envolvendo no 

país a oferta de 15 milhões de empregos diretos. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 

INDÚSTRIA CERÂMICA, 2005). 

O atual uso do território pela indústria de cerâmica vermelha é resultado de 

uma série de mudanças em escala nacional, seja a partir da dinâmica social da 

população brasileira, como também das decisões inerentes ao Estado. Do ponto de 

vista econômico, a indústria de cerâmica vermelha desempenha um papel 

fundamental na geração de empregos e de riquezas. No Brasil sua participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) é de 0,4%, o que equivale a 6,0 bilhões/ano. (SCHWOB, 

2007).  

Historicamente, essa atividade passou por uma série de transformações 

impulsionadas pela dinâmica econômica e pela necessidade oriunda do setor da 

construção civil do país. Inicialmente a atividade oleira era praticada de forma 

manual e com técnicas bastante rudimentares, sendo imprescindível nesse 

momento o papel desempenhado pelo homem em moldar e dar formas ao produto 

final. Todo o processo produtivo era realizado manualmente, desde a arte de 

modelar até a queima dos produtos. 

Com o crescimento dos núcleos urbanos e com o desenvolvimento industrial 

ocorrido no século XX, essas antigas formas de fabricação, a partir da argila, foram 

sendo substituídas por novas técnicas. Além disso, a demanda crescente “[...] de 

habitações e obras de infra-estrutura mudou o padrão construtivo do período 

colonial, forçando a substituição da madeira por tijolos e telhas nas edificações, 
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tanto por razões sanitárias, como pela própria escassez dessa matéria-prima.” 

(SERGIPE, 2008, p. 3).  

Destarte, em meados do século XX, a indústria de cerâmica vermelha 

passou a se desenvolver de forma mais intensa graças ao direcionamento de 

investimentos governamentais à construção civil, por diversas instituições financeiras 

que passaram a disponibilizar financiamentos para a construção de moradias em 

todo o país. Essas políticas públicas possibilitaram o desenvolvimento do processo 

produtivo de telhas e tijolos e viabilizaram a automação industrial desse ramo que 

até então era dominado por técnicas bastante rudimentares. Conforme apresentado 

anteriormente,  

 
 

O grande avanço do setor cerâmico nacional [...] só foi efetivamente 
acontecer a partir de meados da década de 1960, dada a implementação de 
políticas públicas habitacionais, em especial, a instituição do Sistema 
Financeiro da Habitação e do Banco Nacional da Habitação. Durante a 
década de 1970, sustentado por uma demanda continuada, ocorreu o 
“boom” da Construção Civil no País, provocando a expansão da indústria 
cerâmica nacional. Na esteira dessa ampliação do setor, houve a 
incorporação de processos inovativos e o lançamento de novas linhas de 
produtos, tendo-se por extensão o crescimento e a diversificação da 
produção de minerais industriais para a indústria cerâmica brasileira. 
(SERGIPE, 2008, p. 3). 
 

É fato que a reestruturação tecnológica desse setor, através da introdução 

de máquinas na instância de produção, possibilitou o aumento considerável na 

quantidade e na qualidade dos produtos fabricados. O Estado, por sua vez, facilitou 

o acesso de parcela da população às linhas de financiamento para a construção de 

habitações em todo o país. Com isso, ocorreu a expansão da indústria de cerâmica 

que foi impulsionada por políticas públicas executadas pelo Estado brasileiro, 

através do Banco Nacional de Habitação. A criação desse banco, no começo da 

década de 1970, desencadeou uma ampliação no número de construções, inclusive 

no estado do Rio Grande do Norte. (COSTA, 2000). 

Após a desativação do Banco Nacional de Habitação ocorreu uma redução 

no ritmo de construções populares, devido à restrição às linhas de financiamento. 

“Entre 1996 e 2005, houve uma expansão média de 154 mil habitações/ano, com 

pouca variação, financiadas pelo SFH - Sistema Financeiro da Habitação, sendo 

80% nas zonas urbanas.” (SCHWOB, 2007, p. 10).  



41 

 

Para diminuir o déficit habitacional no Brasil, o Governo Federal tem 

viabilizado um programa que têm concedido subsídios na construção e na compra 

de imóveis usados para as classes menos abastadas do Brasil, por meio de 

instituições financeiras públicas como a Caixa Econômica Federal.  

Tratando-se de sua localização, a indústria de cerâmica vermelha ou 

estrutural está alocada na maioria dos estados brasileiros, apresentando uma 

capilaridade territorial muito expressiva. Sua produção voltada ao abastecimento do 

setor da construção civil inclui, na sua grande maioria, empreendimentos com 

infraestrutura tecnológica reduzida e de caráter familiar. Vale salientar que a 

expansão desse setor está diretamente relacionada às políticas públicas destinadas 

à construção de moradias pelo país, através de concessão de financiamentos a 

juros baixos.   

Quanto ao porte das cerâmicas, Rezende (2003 apud SANTOS, C., 2003) 

considera que as mesmas podem ser classificadas em quatro tipos diferentes: micro, 

pequenas, médias e grandes. As primeiras produzem até 100 mil peças mensais, as 

segundas tem uma produção entre 100 e 300 mil peças, as terceiras fabricam entre 

300 e 800 mil peças e as últimas, tem uma produção que fica acima de 800 mil 

peças. No Brasil, predominam empreendimentos de médio porte, fato diretamente 

ligado à quantidade e à qualidade dos equipamentos técnicos utilizados no processo 

produtivo.   

No que se refere à quantidade de indústrias de cerâmica vermelha, as 

informações da ABC referentes ao ano de 2003 dão conta de que os 

empreendimentos relacionados à produção de artefatos de cerâmica vermelha 

chega a 5.000 (cinco mil) empresas, envolvendo a oferta de 214.000 empregos 

diretos. (SCHWOB, 2007).  De forma geral, sabe-se que esses números estão muito 

abaixo da realidade do país, tendo em vista que há muitas indústrias que se 

concentram no mercado informal, o que não consta nas estatísticas oficiais dos 

órgãos gestores.  

A produção nacional, segundo a mesma fonte bibliográfica, chega a 

2.500.000 milheiros mensais, sendo formada por “[...] 84,5% de blocos e lajotas, 

produzidos em cerca de 4.600 empresas e de 15,5% de telhas e pequena parcela de 

pisos extrudados, produzidos em cerca de 900 empresas, além de 11 empresas de 

produção de tubos (5.580 km/ano)”, o que representa um processamento de 82,3 

milhões de toneladas de argila por ano. A produtividade média por trabalhador é da 
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“[...] ordem de 12,6 milheiros/trabalhador.mês, valor de 15 a 20 vezes menor que a 

produtividade média européia atual, acima de 200 milheiros/trabalhador.mês.” 

(SCHWOB, 2007, p. 20). 

Para Schwob (2007) os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia são os maiores produtores de 

artefatos de cerâmica vermelha, conforme podemos verificar na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Produção da indústria de cerâmica vermelha nos estados brasileiros (2005) 
Estado  Produção de cerâmica vermelha 

(mil milheiros/mês) 
São Paulo 540 
Minas Gerais  300 
Rio Grande do Sul  250 
Paraná 200 
Rio de Janeiro 150 
Santa Catarina  150 
Bahia 130 
Goiás  120 
Ceará  120 
Rio Grande do Norte 83 
Espírito Santo  50 
Pernambuco  45 
Maranhão  40 
Paraíba  40 
Pará  35 
Sergipe  30 
Piauí  30 
Amazonas  30 
Alagoas  26 
Tocantins  22 
Distrito Federal  20 
Mato Grosso do Sul  17 
Mato Grosso 15 
Acre 6 
Roraima 6 
Amapá 6 

Fonte: Schwob (2007) 
 

 

De acordo com Schwob (2007), o Rio Grande do Norte fica com a 10ª 

posição no ranking de produtor nacional de cerâmicos vermelhos. Quanto à sua 

posição no Nordeste, o referido estado fica em 3º lugar em produtividade, perdendo 

apenas para os estados da Bahia e do Ceará. A posição de liderança de muitos 

estados brasileiros está relacionada à elevada demanda do mercado local, como 

também à disponibilidade e acessibilidade à matéria-prima.   

De forma geral, o circuito de produção de cerâmicos vermelhos encontra-se 

bastante aquecido, devido os incentivos governamentais direcionados para a 
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construção civil, principalmente, aqueles fomentados pela Caixa Econômica Federal, 

que tem viabilizado empréstimos a juros baixos, através de financiamentos oriundos 

do programa “Minha casa, minha vida”. Esse programa tem viabilizado investimentos 

para a construção de um milhão de moradias. A expectativa é que o programa 

continue financiando imóveis novos para os brasileiros. De acordo com informações 

da Associação Nacional da Indústria de Cerâmica (ANICER) os investimentos para o 

ano de 2011 devem viabilizar a construção de dois milhões de moradias no âmbito 

do Programa, Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA, 2010). 

 
 
3.2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE 

CERÂMICA VERMELHA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 No Nordeste brasileiro, a indústria de cerâmica vermelha também tem 

crescido significativamente, tendo no estado do Rio Grande do Norte um dos redutos 

mais importantes desse circuito produtivo. Em estudo divulgado em 1983, o Rio 

Grande do Norte era o maior produtor de telhas do Nordeste, tendo a Microrregião 

do vale do Açu como a principal área de produção. (LIMAVERDE, 1983). No 

entanto, a Região do Seridó consolidou-se após a década de 1990 como a principal 

área produtora do estado, tendo na telha o seu principal artigo, cuja comercialização 

é direcionada, principalmente, para os demais estados do Nordeste. (FIERN; SENAI, 

2001).  

Vale salientar que existem unidades de cerâmica vermelha em diversas 

regiões do estado. Em pesquisa realizada na Federação das Indústrias do Estado do 

Rio Grande do Norte, constatou-se que a entidade não tem registros atualizados 

quanto ao número de cerâmicas no estado do Rio Grande do Norte. Por isso, 

considerou-se o perfil industrial dessa indústria realizado entre os meses de 

novembro de 2000 a maio de 2001, em que consta a existência de 159 unidades em 

plena atividade. (FIERN; SENAI, 2001). Mesmo considerando que há um 

espraiamento dessas unidades por todo território potiguar, existe uma concentração 

em alguns municípios, possibilitando a formação de três pólos produtores: Grande 

Natal, Vale do Rio Açu e região do Seridó. 
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O pólo de Natal concentra os municípios de Ceará-Mirim, Ielmo Marinho, 

Nízia Floresta, São José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante que se destaca 

como importante área de produção de tijolos. O pólo do Vale do Açu inclui os 

municípios de Açu, Alto dos Rodrigues, Ipanguaçu, Itajá e Pendências que 

produzem telhas coloniais, tijolos e lajotas. “É um pólo já consolidado no mercado 

regional, comercializando telhas e lajotas para os estados de Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte. Os tijolos furados são vendidos exclusivamente para 

o Rio Grande do Norte.” (RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 74). O pólo do Seridó 

tem uma produção majoritariamente dominada por telhas, contando com o mercado 

regional nordestino como principal consumidor.  

A reestruturação produtiva que ocorreu na atividade oleira da região, após a 

década de 1990, com a inserção de máquinas para a produção, provocou 

rebatimentos socioespaciais importantes, destacando, dentre eles a transformação 

de solos férteis anteriormente utilizados para a agricultura em mercadoria comercial 

que gera provimentos significativos para um pequeno grupo de pessoas. Esses 

atores locais têm usado o território e os recursos disponíveis no meio geográfico 

local e regional para garantir a produção de cerâmicos vermelhos. Para alcançar 

seus objetivos, esse grupo de empresários tem atravessado as fronteiras 

administrativas dos seus municípios de origem para comprar matéria-prima e insumo 

energético que garanta a produtividade atual das cerâmicas.  

Atualmente, o Seridó continua sendo uma área importante para a indústria 

de cerâmica vermelha, apesar de não dispor de jazidas significativas de argila e nem 

de recursos florestais que permitam o crescimento desse setor. Mesmo com a 

inserção de técnicas mais sofisticadas na etapa de produção das telhas, essa 

atividade industrial, pelo menos nessa região ainda permanece com defasagem 

tecnológica, com predomínio de mão-de-obra desqualificada, com baixo nível de 

gestão empresarial, além de precárias condições de trabalho e inexistência de 

padrões de qualidade dos produtos e dos insumos utilizados. 

Além disso, a maioria das empresas alocadas na região do Seridó é de 

pequeno porte e constituídas pelo capital periférico que não dispõe de grandes 

quantidades de recursos financeiros para investir no processo produtivo. Por 

estarem em condições de desvantagem competitiva em relação às empresas de 

grande porte, esses empreendimentos apresentam dificuldades para reinvestir no 
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aperfeiçoamento técnico do seu processo produtivo e para melhorar a qualidade dos 

seus produtos finais. 

De modo geral, entende-se que a instância do circuito produtivo da telha 

alocado nessa região, permanece nesse lugar por dispor de uma série de vantagens 

locacionais (por exemplo, existência de mão-de-obra barata) e organizacionais (não 

cumprimento das leis trabalhistas) que garantem a lucratividade para os detentores 

de outros negócios desse circuito como a comercialização e o transporte. 

  

 

3.3 O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA 

VERMELHA NO SERIDÓ 

 
 

Analisar o circuito produtivo da indústria de cerâmica vermelha existente no 

Seridó é enveredar pelos diversos processos pelos quais passam os seus produtos 

até chegar ao consumo final. Para isso, foi imprescindível a realização de pesquisa 

de campo para identificar a inter-relação que ocorre entre os espaços produtores e 

os espaços consumidores. De modo geral, o crescimento no número de cerâmicas 

no Seridó ocorreu após a década de 1980, com a falência de atividades estratégicas 

para esse espaço, como a cotonicultura. Antes desse período, a atividade oleira 

restringia-se a unidades de produção manual, que se destinavam a atender o 

mercado local.  

De acordo com dados publicados sobre o setor ceramista no estado do Rio 

Grande do Norte, nas últimas quatro décadas houve uma expansão significativa 

desse ramo industrial no Seridó (tabela 2), com destaque para os municípios de 

Parelhas e Carnaúba dos Dantas. 
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Tabela 2 - Distribuição das indústrias de cerâmica vermelha no Seridó potiguar 

Estado/ Região/ Municípios 
NÚMERO DE CERÂMICAS EM ATIVIDADE 

1981 1989 2001 2010* 
Rio Grande do Norte 70 82 159 - 
Seridó 05 10 79 87 
Acari 0 01 04 05 
Caicó 0 02 03 04 
Carnaúba dos Dantas 0 0 14 19 
Cerro Corá 0 0 01 01 
Cruzeta 0 0 06 06 
Currais Novos 0 02 04 05 
Equador 0 0 02 0 
Ipueira 0 0 01 0 
Jardim de Piranhas 0 02 02 01 
Jardim do Seridó 03 0 08 06 
Jucurutu 0 0 03 02 
Ouro Branco 0 0 01 02 
Parelhas 01 03 26 30 
Santana do Seridó 0 0 03 5 
São João do Sabugi 01 0 0 0 
São Vicente 0 0 1 1 

      Fonte: Limaverde (1983); SEBRAE (1989); FIERN; SENAI (2001).  
    Pesquisa de campo (2010). 

 
 NOTAS: - O dado existe, mas não foi contemplado pela pesquisa de campo 

  * Os dados referentes ao ano de 2010 resultam de pesquisa de campo 
 

Como pode ser elucidado na tabela 2, houve um crescimento de 690% no 

número de indústrias de cerâmica vermelha no intervalo entre os anos de 1989 e 

2001 na região do Seridó, período que coincide com o processo de reestruturação 

produtiva que ocorreu nesse território. Entre os anos de 2001 e 2010, o setor de 

cerâmica permaneceu praticamente estável, fato relacionado aos baixos índices de 

investimentos realizados nesse setor produtivo que não contemplaram o 

melhoramento técnico. Os empresários com maior poder aquisitivo investiram 

basicamente na compra de caminhões para transporte da mercadoria e em outros 

setores produtivos como o comércio, deixando os investimentos no parque industrial 

em segundo plano. 

Com o aumento no número de empresas desta natureza, ocorre uma 

apropriação do território sem precedentes, tendo em vista que essas empresas 

dependem exclusivamente do fornecimento de argila e de lenha para manter sua 
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linha de produção. Como a região não dispõe de grandes reservas desses materiais, 

então a alternativa tem sido adquirir matéria-prima e insumo energético em outros 

municípios do Rio Grande do Norte, e até no estado circunvizinho da Paraíba. A 

demanda por argila e lenha tem possibilitado o aumento nos fluxos materiais que 

acontecem agora entre espaços cada vez mais distantes.  

Atualmente, a instância da produção referente ao circuito da telha 

compreende um total de 87 empresas2 que estão distribuídas em 13 (treze) 

municípios do Seridó, compreendendo Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Acari, 

Caicó, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, 

Jucurutu, Ouro Branco, Santana do Seridó e São Vicente, conforme apresentado no 

mapa 1 e na tabela 2.  

                                                 
2 Estabelecimentos de produção de cerâmicos vermelhos alocados no Seridó durante a realização da 
pesquisa de campo (2010): Parelhas (Cerâmica Telha do RN, Cerâmica F. Silva, Cerâmica São 
Francisco, Cerâmica Rio de Várzea Cerâmica Azevedo, Cerâmica Maracujá, Cerâmica Esperança, 
Cerâmica A. O. Costa, Cerâmica Nossa Senhora da Paz Ltda, Cerâmica Dois Irmãos, Cerâmica 
Santa Amara, Cerâmica Pai e Filhos, Cerâmica Recanto, Cerâmica União I, Cerâmica Santa Rita, 
Cerâmica São Severino, Cerâmica Ki-barro,Cerâmica Nossa Senhora do Rosário, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário Sussuarana I, Associação Comunitária de Cachoeira, Associação dos 
Oleiros da Comunidade Cachoeira, Cerâmica Boa Vista, Associação Comunitária dos Moradores do 
Povoado Santo Antônio, Cerâmica Tavares Ltda, Francisco de Assis Medeiros Cerâmicos, Cerâmica 
Lucena, Cerâmica São Mateus, Cerâmica C. Oliveira dos Santos, Cerâmica de Mozânio  e Cerâmica 
João Eudes Dantas ME). Carnaúba dos Dantas (Cerâmica Araújo, Cerâmica José Roberto Azevedo, 
Cerâmica Betel, Cerâmica J.A. Dantas, Cerâmica Chico de Keca, Cerâmica São Francisco, Cerâmica 
Boa Sorte, Cerâmica Santa Luzia, Cerâmica Nossa Senhora dos Impossíveis, Cerâmica Genilson, 
Cerâmica Bom Jesus, Cerâmica São José I, São José II e São José III, Cerâmica Nossa Senhora das 
Vitórias, Cerâmica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cerâmica Xique-Xique, Cerâmica Ramada, 
e Cerâmica Medeiros). Cruzeta (Cerâmica Novo Mundo, RN cerâmica, Cerâmica União I e União II, 
Cerâmica Cruzeta I e Cruzeta II). Jardim do Seridó (Associação Comunitária da Malhada da Areia, 
Cerâmica Peruana, M. das Dores de Azevedo ME, Cerâmica Boa Esperança, Associação 
Comunitária Cacimba Velha e Cerâmica Movanildo). Santana do Seridó (WS de Azevedo Cerâmicas 
– ME, Cerâmica Espírito Santo Ltda, T. C. de Oliveira Ferreira, Cooperativa dos Ceramistas 
Industriais de Tuiuiú e Associação dos Oleiros da Comunidade São Bento). Acari (Cerâmica Santo 
Gabriel, Cerâmica São Sebastião, Cerâmica Acari Ltda, Cerâmica Acauã e Cerâmica Cordilheiras). 
Currais Novos (Cerâmica Maniçoba, Cerâmica Povoado Cruz, Cerâmica Currais Novos, Cerâmica 
Luciano e Cerâmica Totoró). Caicó (Cerâmica São Francisco, Cerâmica Barra Nova, Cerâmica Boa 
Esperança e Cerâmica Manhoso). Cerro Corá (Associação dos Agricultores Familiares do Sítio 
Ipueiras). Jardim de Piranhas (Cerâmica Rio Piranhas). Jucurutu (Cerâmica Aroldo Pereira e 
Marcos H. de A. Soares). Ouro Branco (Tijolos Mavelinos e Cerâmica Azevedo) e, por fim, São 
Vicente (cerâmica São Francisco).  
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Mapa 1: Território seridoense produtor de cerâmicos vermelhos 
Fonte: Pesquisa de campo (2010).  
Elaboração cartográfica: Vivian Meireles/Organização dos dados: Judicleide de A. Nascimento 
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A produção nesse território é bastante diferenciada, sendo possível 

encontrar áreas com elevada dependência dessa atividade e outras que têm nesse 

segmento apenas uma complementariedade. Dessa forma, a cerâmica ao longo dos 

anos foi se estabelecendo como uma alternativa de geração de emprego e renda 

para milhares de pessoas que encontraram nessa atividade uma forma de garantir o 

sustento da família.  

A maior parte dos estabelecimentos de produção cerâmica está situada em 

Parelhas e Carnaúba dos Dantas, que concentram sozinhas 56% das referidas 

indústrias; Acari, Cruzeta, Jardim do Seridó e Santana do Seridó; também se 

configuram como importantes redutos da produção de cerâmicos vermelhos, 

enquanto que nos demais municípios há uma pequena quantidade de unidades 

ceramistas, como bem demonstra a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição das indústrias de cerâmica vermelha no Seridó potiguar 

Estado/ Região/ 
Municípios 

NÚMERO DE CERÂMICAS EM ATIVIDADE 
Quantidade 

de 
cerâmicas 

Tipo de produtos 
fabricados 

Quantidade de 
milheiros/mês 

Número de 
empregos 

diretos 

Seridó 87 Telhas, tijolos e lajotas 42.587 2.804 

Acari 05 Telhas 2.325 165 

Caicó 04 Telhas e tijolos 1.200 96 

Carnaúba dos Dantas 19 Telhas e tijolos 15.030 575 

Cerro Corá 01 Tijolos 50 15 

Cruzeta 06 Telhas, tijolos e lajotas 3.880 242 

Currais Novos 05 Tijolos, telhas, e blocos 2.772 120 

Jardim de Piranhas 01 Telha 300 20 

Jardim do Seridó 06 Telha 4.110 225 

Jucurutu 02 Tijolos 280 61 

Ouro Branco 02 Telhas e tijolos 200 62 

Parelhas 30 Telhas, tijolos e lajotas 18.690 1.060 

Santana do Seridó 5 Telha 3.250 134 

São Vicente 1 Tijolos 500 29 
  Fonte: Pesquisa de campo (2010). 

 
 

Os municípios de Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Jardim do 

Seridó, Santana do Seridó, Acari e Currais Novos configuram-se como os maiores 

produtores de artigos de cerâmica vermelha, apresentando os maiores registros, 
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tanto no número de empresas, quanto no número de empregos diretos e produção 

mensal.  

Essas unidades alocadas nos municípios supracitados produzem 

mensalmente cerca de 42.587 milheiros de peças como telhas, tijolos, lajotas e 

blocos que são confeccionados por um contingente de 2.804 trabalhadores, que 

atuam em diversas funções como lenhadores, barreiristas, carroceiros, lanceadores, 

gradeiros, enfornadores, forneiros, queimadores, motoristas, mecânicos, secretários, 

dentre outras. O regime de trabalho predominante nessas indústrias é diurno, com 

uma atividade diária de 9 horas.  

Os trabalhadores que atuam diretamente no processo de fabricação e 

queima recebem os seus vencimentos de acordo com a quantidade de telhas e/ou 

tijolos produzidos. Já os funcionários que desempenham as funções de motorista, 

secretário, gerente e mecânico têm uma remuneração fixa, ou seja, o seu salário 

independe da produção semanal. Vale destacar que muitos trabalhadores têm sua 

carteira de trabalho assinada com o valor fixo de um salário mínimo, mas caso não 

trabalhem por motivos de período chuvoso ou por quebra das máquinas, os mesmos 

não recebem nenhum rendimento, tendo em vista que ficou acertado com o 

ceramista que seu salário depende da quantidade de fornos produzidos.  

A mão-de-obra empregada na instância produtiva é remanescente de áreas 

contíguas ao estabelecimento fabril, ou seja, não há deslocamentos de pessoas a 

longas distâncias. Na maioria das cerâmicas o deslocamento dos trabalhadores é 

feito a pé, ou em bicicletas e, na grande maioria, em motocicletas pertencentes aos 

trabalhadores. Para as empresas, essa realidade é mais uma forma de lucro, tendo 

em vista que as mesmas não têm custos com o transporte dos operários de suas 

residências para a sede da empresa, como nos grandes centros urbanos. 

Em Parelhas, município que concentra 30 unidades em plena atividade, a 

localização geográfica dessas unidades situa-se em comunidades rurais próximas 

ao núcleo urbano e às margens das principais rodovias, sobretudo, em torno da RN 

086, com o intuito de facilitar a circulação e por conseguinte a comercialização.  

Carnaúba dos Dantas também responde por uma grande concentração 

dessas indústrias, sobretudo nas comunidades Rajada e Carnaúba de Baixo, 

situadas respectivamente, à margem da BR 427, que liga a região à capital do 

estado e da RN 288 que liga o referido município ao estado da Paraíba. A 

concentração desse tipo de indústria numa extensão territorial permite o 
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estabelecimento de uma série de vantagens comparativas em relação a outros 

territórios. De acordo com Santos e Silveira (2008, p. 299) a agregação: 

 

[...] tem efeitos econômicos importantes. Em primeiro lugar, a acumulação 
de atividades semelhantes ou complementares numa área cria uma espécie 
de efeito de massa, uma nova economia de escala que acaba por reduzir os 
custos globais e individuais. Em segundo lugar, a proximidade entre tais 
atividades produz um efeito de vizinhança que implica facilitar a difusão de 
informações gerais e específicas não apenas ligadas aos processos, mas 
interessando também ao próprio funcionamento do mercado, o que 
representa importante vantagem comparativa.  

 

Em virtude dessas vantagens comparativas, a cerâmica espalhou-se pelo 

território seridoense concentrando-se em áreas consideradas mais vantajosas por 

dispor de mão-de-obra barata e de facilidade para o escoamento da produção por 

via rodoviária. Por outro lado, essa localização tem possibilitado um acirramento 

entre os ceramistas por possíveis clientes. Muitos dos entrevistados alegaram que, 

atualmente, ocorre uma concorrência desleal em que muitos ceramistas vendem 

seus produtos abaixo do preço de mercado, comprometendo o processo de 

comercialização. Aqueles que possuem caminhões para realizar o transporte da 

mercadoria até os armazéns de construção situados em outros estados do Nordeste, 

conseguem se impor e garantem uma participação mais significativa no mercado, 

angariando maiores lucros; enquanto que os empresários com menor poder 

aquisitivo dependem dos caminhoneiros independentes para venderem seus 

produtos.  

Ao longo das últimas décadas a expansão da produção de cerâmicos 

vermelhos se deu através de dois processos diferentes: o primeiro financiado pelo 

capital privado e o segundo, através da constituição de associações comunitárias 

financiadas com recursos advindos de instituições governamentais. As empresas 

que foram fundadas com capital privado foram formadas por um grupo de micro e 

pequenos empresários locais que empenharam-se, após a década de 1980, para 

aperfeiçoar a atividade oleira.  

As cerâmicas fundadas pelas associações, por sua vez, resultaram de 

mobilizações da classe trabalhadora advinda, principalmente, da agropecuária e das 

extintas olarias, que por se encontrarem em condições desfavoráveis, uniram-se em 

prol de um único objetivo — fundar cerâmicas de âmbito comunitário para garantir 

postos de trabalho para a massa trabalhadora e evitar, consequentemente, o êxodo 
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rural e o aumento da pobreza. Esse grupo usou estratégias para angariar recursos, 

através de projetos financiados pelo Banco Mundial em parceria com os Governos 

Federal e Estadual.  

Muitas cerâmicas em pleno funcionamento nos dias de hoje foram 

constituídas pela intervenção estatal, através da concessão de recursos financeiros. 

Esse é o caso da Associação dos Oleiros da Comunidade São Bento em Santana do 

Seridó e da Associação dos Oleiros da Comunidade Cachoeira em Parelhas. Vale 

ressaltar que o papel desempenhado pela sociedade civil na constituição e 

expansão das cerâmicas no Seridó será desvelado em tópico específico para esse 

fim.  

Com base no que foi discutido anteriormente considera-se que o ramo 

produtivo da indústria de cerâmica vermelha, na região do Seridó, apresenta uma 

estrutura empresarial bastante variada, coexistindo empresas comandadas por 

associações comunitárias em que todos os trabalhadores são sócios e “detentores” 

dos lucros, e empresas privadas de pequeno e médio porte, inclusive com alguns 

avanços tecnológicos no que se refere ao uso de novas alternativas energéticas 

para a queima dos produtos, muito embora prevaleçam de forma geral, significativos 

problemas quanto à mecanização e à gestão.  

Muito embora a maioria das empresas tenha sido fundada a partir do início 

da década de 1990, percebe-se que muitos empresários já estavam envolvidos com 

essa atividade há muitos anos. Boa parte das empresas era anteriormente um 

pequeno empreendimento oleiro, com domínio de técnica manual e comandado por 

um núcleo familiar. As informações coletadas in loco, como pode ser observado no 

gráfico 1, mostraram que 37 % dos ceramistas atuais já eram oleiros, 23% estavam 

envolvidos com a atividade agropecuária e 22% desempenhavam suas funções na 

área de comércio. Os demais entrevistados ocupavam outros tipos de atividade no 

setor terciário, como prestadores de serviços, tendo encontrado na indústria de 

cerâmica uma alternativa de investimento e de renda, que outras atividades 

econômicas existentes no Seridó não proporcionavam.  

Assim, o envolvimento com a atividade ceramista para a maior parte dos 

entrevistados não é recente. Muitos deles já desempenhavam suas funções nesse 

ramo desde a década de 1980; naquele momento com técnicas manuais, hoje com 

um aperfeiçoamento dessas técnicas e com uma produtividade muito superior, em 

relação ao período das olarias. 
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Gráfico 1: Perfil ocupacional dos empresários antes de atuarem nas indústrias de cerâmica 
vermelha 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

 

A classe trabalhadora envolvida no processo produtivo também é formada 

por antigos trabalhadores envolvidos nas atividades agropecuárias ou nas olarias 

manuais e ainda por jovens que viram as cerâmicas evoluírem em termos de 

distribuição geográfica e em importância, para a economia dos municípios. Muitos 

relatos dos trabalhadores confirmam que a vida no campo hoje só é possível graças 

às cerâmicas existentes na comunidade. Conforme depoimentos a agricultura e a 

pecuária já não garantiam renda suficiente para manter sua família, por isso não 

compensa empreender investimentos nessas atividades, tendo em vista que as 

mesmas estão sujeitas às vicissitudes climáticas, provocando uma instabilidade na 

provisão de rendimentos. Já as cerâmicas garantem a renda para manutenção da 

família, embora alguns trabalhadores dediquem-se à agropecuária e à produção de 

telhas concomitantemente. 

Vale salientar que a mão-de-obra envolvida nas cerâmicas apresenta índices 

de instrução muito baixos. Na maior parte das cerâmicas o pessoal ocupado 
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apresenta apenas ensino fundamental incompleto, fato que aumenta a 

vulnerabilidade dessa parcela da população a regimes de trabalho intensos e a 

baixa remuneração.   

No que se refere à mecanização desse setor, observa-se que a maior parte 

das indústrias adquiriu os equipamentos para montagem das fábricas em outros 

estados do país. O principal equipamento de uma linha de produção é a maromba 

(figura 1). Essa máquina é responsável pela extrusão das peças e seus fabricantes 

estão situados em estados do Sul e Nordeste.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Maromba agregada a vácuo na Cerâmica Tavares em Parelhas. 
Fonte: O Autor (2010) 
 

Considerando todo o universo pesquisado, constatou-se uma tímida 

mecanização na grande maioria das empresas visitadas, destacando, nesse ínterim, 

a Cerâmica Tavares na comunidade Juazeiro/Parelhas, que apresenta a maior parte 

de seu processo produtivo comandado por instrumentos técnicos que aumentam a 

produtividade e garantem índices de qualidade mais significativos.   

De acordo com as informações adquiridas durante a pesquisa de campo, os 

principais fornecedores de máquinas para as cerâmicas do Seridó são as empresas 

Natreb, a Tubarão e a Souza em Santa Catarina; a Bonfanti em São Paulo e a 
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Mecânica Hidraúlica em Campina Grande, no estado da Paraíba. Mesmo estando 

localizadas em um espaço opaco, as indústrias de cerâmica vermelha do Seridó 

conseguem manter uma integração com outras áreas do país, resultando em 

relações comerciais com empresas espacialmente dispersas. Os dados dispostos 

nos questionários apontaram que 72% das cerâmicas do Seridó têm como 

fornecedor de maromba a empresa Natreb, situada em Santa Catarina, seguida pela 

Mecânica Hidráulica, a Souza, a Tubarão e a Bonfanti como pode ser visualizado no 

gráfico 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Porcentagem das principais empresas fornecedoras de máquinas 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Essas empresas fornecem diversos tipos de equipamentos (maromba, 

desintegrador, misturador, caixão alimentador, laminador e cortador automático) 

para as indústrias de cerâmica vermelha. A aquisição de máquinas em outros 

estados do Brasil só é possível graças aos intercâmbios estabelecidos entre os 

fornecedores de máquinas, peças e acessórios com os consumidores que, nesse 

caso, estão situados na região do Seridó potiguar. Essa integração nos últimos anos 
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ocorreu graças ao aumento na densidade comunicacional, na mobilização territorial 

das pessoas, facilitando a compra de novos equipamentos técnicos.   

Destaca-se que muitas empresas estão com equipamentos já considerados 

obsoletos, o que influi diretamente na baixa produtividade. Durante a pesquisa de 

campo, foi possível observar muitas máquinas paralisadas, enquanto os 

trabalhadores aguardavam o conserto das mesmas. Os mecânicos, responsáveis 

pelo reparo nas máquinas não são especializados e nem tão pouco treinados para 

operar essa tecnologia. Sua atuação resulta de anos de experiência, em que as 

habilidades foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. 

Tratando-se da aquisição dos insumos necessários à realização do referido 

circuito, pode-se iniciar a discussão sobre a água, recurso fundamental na 

fabricação de cerâmicos vermelhos, pois é a partir de sua adição ao material 

argiloso que se inicia a formação da massa pastosa que resulta nos produtos, como 

telhas e tijolos. Dessa forma, 

 

A água é um dos insumos mais importantes na indústria cerâmica, pois a 
massa depende dela para ser moldada. Estima-se em 25% a umidade 
média necessária para realizar a extrusão. Parte desta água é extraída pela 
bomba de vácuo e pode ser reaproveitada. A argila na natureza também já 
tem alguma umidade, de maneira que a água adicionada é apenas aquela 
necessária para viabilizar o processo de extrusão. (FIERN; SENAI, 2001, p. 
37). 
 

Esse insumo é encontrado nas proximidades do estabelecimento fabril, de 

modo que as cerâmicas são abastecidas por água de poços do tipo tubular e 

amazonas, além de rios e açudes. Algumas cerâmicas se valem também do 

fornecimento através de carros pipas, por não disporem de água na sua 

circunscrição territorial. No gráfico 3 pode-se observar a porcentagem das fontes 

provedoras para o abastecimento de água nas indústrias de cerâmica vermelha no 

Seridó potiguar.  
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Gráfico 3: Porcentagem das fontes provedoras de água para as indústrias de 
cerâmica vermelha no Seridó potiguar.  
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 

É preciso reiterar que a maior parte das cerâmicas depende do 

abastecimento de água de poços e açudes, dependendo da regularidade dos 

invernos para garantir o fornecimento de água na sua empresa. Além disso, 

destaca-se que 6% das empresas dependem do abastecimento realizado pela 

Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN). 

No início da produção oleira havia acessibilidade à matéria-prima próxima ao 

estabelecimento de fabricação e o insumo energético era encontrado nas 

delimitações das fazendas em que estavam alocadas as olarias. Com o crescimento 

na escala de produção, graças à mecanização no processo produtivo e com a 

escassez da argila no território seridoense, impõem-se a necessidade de adquirir 

esse insumo em outros lugares cada vez mais distantes do local de produção.  

Atualmente, a argila, matéria-prima utilizada na fabricação dos artefatos de 

cerâmica vermelha, está se tornando um mineral escasso, em virtude do uso 

intensivo desse recurso, que tem contribuído para exaurir os depósitos aluviais 

existentes nesse território. Dessa forma, a crescente demanda de matéria-prima 

para atender às necessidades do mercado consumidor tem colaborado para 
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aumentar os custos de produção, uma vez que os empresários têm que adquirir a 

argila em territórios distantes da sua unidade de produção. De acordo com os dados 

obtidos durante a pesquisa de campo foi unânime a porcentagem de ceramistas que 

afirmaram que a argila está escassa, principalmente, aquela matéria-prima que 

apresenta elevado índice qualitativo. Tendo como referência as entrevistas 

realizadas na região, constatou-se que a maioria dos ceramistas, cerca de 80%, 

afirmaram que atualmente está mais difícil comprar argila, pois os lugares que 

dispõem de matéria-prima estão cada vez mais longe do empreendimento o que 

encarece os custos com esses produtos, tendo em vista que o transporte rodoviário 

requer uma parcela significativa de recursos para mantê-lo. 

O material argiloso adquirido na região do Seridó vem de depósitos 

localizados nos porões dos açudes que são formados com a deposição de materiais 

durante anos. A lavra da argila é realizada por meio de retroescavadeiras e tratores 

de diversos tipos. A mina fica a céu aberto e o processo de extração da área é 

realizado informalmente, sem nenhum planejamento e conhecimento quanto à 

composição, durabilidade e profundidade da reserva. No geral, a mina explorada 

apresenta diferentes extensões e variações de profundidade. Além disso, a extração 

de argila também ocorre em áreas aluvionares, localizadas às margens de rios e 

riachos, comprometendo a atividade agrícola de agricultores familiares.  Como dizem 

Sampaio et al, (2003, p. 120): 

 

Grandes quantidades de argila são retiradas dos baixios, deixando crateras 
desiguais, imprestáveis para agricultura, a menos que fosse feito um 
esforço planejado de preenchimento e nivelamento. Assim, perde-se parte 
das áreas mais nobres para agricultura, não só pela sua condição 
topográfica, de maior recepção de água, mas por terem os solos mais 
profundos e de maior fertilidade.  

 

Essa problemática gerada pelas cerâmicas com a extração de argila 

inviabiliza a continuidade da atividade agrícola na área em que foi retirado o material 

argiloso. Como as cerâmicas necessitam de grandes volumes de matéria-prima a 

estratégia adotada tem sido a compra de material depositado à montante dos 

açudes.  

Um dos principais reservatórios que fornece argila para as cerâmicas do 

Seridó é o açude Itans, localizado no município de Caicó. Os proprietários de terras 

localizados à montante do açude vendem parte de seus solos ricos em argila para 
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as cerâmicas. Destaca-se também o açude Engenheiro Marechal Dutra, conhecido 

como Gargalheiras, situado no município de Acari, que tem nas delimitações da 

Comunidade Bulhões uma grande área de extração de argila para atender o 

mercado consumidor regional. Segundo informações dos ceramistas, os municípios 

de Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Acari, Cruzeta e Parelhas são os principais 

consumidores desse produto advindo do referido açude.  

Além dessas reservas, constatou-se também o fornecimento de argila por 

outros municípios, inclusive, alguns situados no estado da Paraíba, como Taperoá 

que tem, principalmente, as cerâmicas localizadas no município de Parelhas como 

principal mercado consumidor. O açude público de Santa Luzia na Paraíba também 

é um importante fornecedor de argila para as cerâmicas do Seridó. No mapa 2, 

observa-se a espacialização dos fornecedores de argila para as cerâmicas desse 

território. 
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  Mapa 2: Espaço fornecedor de argila para as indústrias de cerâmica vermelha no Seridó 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaboração cartográfica: Vivian Meireles/Organização dos dados: Judicleide de A. Nascimento 
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Como pode ser observado no mapa 2, há uma contiguidade territorial no que 

se refere aos fornecedores de matéria-prima. A proximidade dos lugares ainda tem 

sido um ponto relevante na aquisição dos insumos para subsidiar a produção de 

telhas, tendo em vista que é uma atividade local, não dispondo de grandes reservas 

de argila para sustentar a produção.  

Na maioria das cerâmicas pesquisadas, 64% fazem regularmente estoque 

de argila (figura 2) para garantir o abastecimento durante o inverno, quando o 

acesso às jazidas fica prejudicado. Já 26% dos entrevistados afirmaram que às 

vezes fazem estoque. Por outro lado, 10% das cerâmicas não dispõem de estoque, 

o que compromete a atividade durante o período chuvoso.  Essa pequena parcela 

de cerâmicas que não dispõem de estoque de argila representa aquelas empresas 

que não dispõem de capital suficiente para comprar material além da quantidade 

necessária para a fabricação mensal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Estoque de argila em Cerâmica localizada em Jardim do Seridó 
Fonte: O Autor (2010) 

 

Os estoques de argila também são feitos com o intuito de realizar 

sazonamento antes da fabricação dos produtos para melhorar a qualidade das 
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telhas e dos tijolos. Como diz Silva, V. (1999, p. 72) “[...] a argila entre as fases de 

extração e de utilização, deve ser estocada a céu aberto por um certo período de 

tempo para que ocorra o sazonamento, isto é, a lixiviação de sais solúveis e a 

fragmentação dos torrões, facilitando a homogeneização da argila”. Por outro lado, 

essa fase requer um conhecimento sobre as características físico-químicas das 

argilas (granulometria, umidade, resíduos), o que não acontece nas cerâmicas que 

fazem sazonamento, por não disporem de laboratórios para esse fim, o que de 

qualquer forma, acaba influenciando na redução qualitativa dos produtos.  

O local de produção está estrategicamente localizado para viabilizar a 

comercialização. Anteriormente, essa localização dependia da proximidade com a 

área de extração de argila; hoje, os condicionantes para a instalação de uma 

cerâmica também dizem respeito ao acesso rodoviário, pois a maioria delas não 

dispõe de reservas de argila e de insumo energético, dependendo exclusivamente 

de fornecedores para garantir sua atividade produtiva.  

O processo de fabricação começa com a preparação da argila, através da 

umidificação e da homogeneização da massa argilosa. Após essa fase, a massa é 

colocada no caixão alimentador que regulará a quantidade necessária para a linha 

de produção. “A mistura dosada no caixão alimentador é transportada para 

desintegradores, onde os grandes blocos de argila são desintegrados e as pedras, 

se existirem, serão separadas por centrifugação”. (FIERN; SENAI, 2001, p. 6). 

Posteriormente, a massa é levada ao misturador, onde recebe, quando necessário, 

a adição de água, seguindo depois para o laminador que “realiza o processo de 

eliminação dos pedregulhos e completa a mistura da massa, distribuindo melhor a 

água da argila, conferindo melhor acabamento e maior resistência ao produto 

cerâmico”. (SCHWOB, 2007, p. 44). As lâminas de argila obtidas no laminador 

seguem para a maromba, máquina responsável pela extrusão, cujas peças serão 

cortadas nas dimensões desejadas. Após essa fase, as peças são levadas para a 

secagem.  

 A secagem dos produtos é realizada logo após sua fabricação. Os 

trabalhadores carregam as telhas em carrinhos de mão adaptados e distribuem 

pelos pátios a céu aberto, conforme apresentado na figura 3. Em 99% das 

cerâmicas é realizada a secagem natural, com exceção da cerâmica Tavares em 

Parelhas, cujos produtos são secos artificialmente com a ajuda de estufas. O 

predomínio da secagem natural, em detrimento da artificial, deve-se a diversos 
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fatores, destacando-se dentre eles: as características climáticas, a grande produção 

de telhas que são produtos mais favoráveis à secagem natural e a inexistência de 

estufas. No período chuvoso a produção fica comprometida, devido à diminuição do 

intervalo de horas ininterruptas de sol. No que se refere à secagem de tijolos, esta 

normalmente é realizada dentro dos galpões das cerâmicas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Secagem natural de telhas em Cerâmica localizada em Parelhas 
Fonte: O Autor (2010) 

 

Após a secagem os produtos são encaminhados para a queima que é 

realizada de forma rudimentar para as características atuais do período técnico. 

Como nos diz Andrade (2009, p. 39) “uma das etapas mais delicadas do processo 

cerâmico é a queima. Eventuais defeitos originados nas etapas anteriores revelam-

se somente quando o material é queimado”. Por isso, os constantes registros de 

rejeitos provenientes dessa atividade e a baixa qualidade dos produtos.  

Dentre os combustíveis de biomassa utilizados pelas indústrias de cerâmica 

vermelha do Seridó destacam-se a lenha de algaroba, prosopis juliflora, (espécie 

exótica que se adaptou muito bem às condições edamorfoclimáticas da região do 

Seridó), galhos de poda de cajueiro extraídos de áreas rurais dos municípios que 
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compõem a Serra de Santana, lenha de espécies nativas (por exemplo, jurema e 

aveloz), catemba de coco, além de resíduos das indústrias de movelaria e de 

serrarias. De acordo com os ceramistas, o principal insumo utilizado é a algaroba, 

usado em consonância com a poda do cajueiro. Mas há registros informais da 

utilização de lenha nativa nos fornos das cerâmicas que são transportados 

normalmente à noite e queimados, à medida que chegam nas cerâmicas para 

impedir que as fiscalizações dos órgãos de defesa do meio ambiente notifiquem a 

presença das referidas espécies.   

A ação continuada em retirar a vegetação nativa para fornecer energia 

calorífica para a queima dos artefatos de argila tem posto em evidência uma 

paisagem sem cobertura vegetal (figura 4), intensificando processos erosivos e 

consequentemente, a perda da capacidade produtiva do solo. Essa situação reflete 

diretamente na qualidade de vida da população residente no campo que, sem 

alternativas de trabalho e renda na agropecuária, acaba vendendo sua mão-de-obra 

e a lenha existente na sua propriedade para as cerâmicas.  

 

 
Figura 4: Área desmatada para alimentar fornos de cerâmicas em Jardim do Seridó 
Fonte: O Autor (2009) 
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Como as cerâmicas não dispõem de reservas vegetais para posterior 

utilização no processo de queima, a alternativa encontrada tem sido adquirir lenha 

em outros municípios do estado e até no estado da Paraíba. “Como não há 

iniciativas de desmatamento legalizado e suficiente, parte considerável da lenha 

consumida é de procedência desconhecida”. (SCHWOB, 2007, p. 187).  

A iniciativa encabeçada pela ACVC, em conjunto com a Organização 

Sertaneja dos Amigos da Natureza (SOS Sertão), em aumentar a oferta de 

bioenergéticos florestais para as empresas do setor de cerâmica vermelha 

associadas a ACVC, através do fomento ao manejo florestal da Caatinga é uma 

estratégia importante para diminuir a pressão sobre os recursos florestais. A área 

destinada à implantação do manejo florestal foram as fazendas Dominga e 

Barrentas, situadas respectivamente, nos municípios de Caicó e Acari. Nessa 

perspectiva, as cerâmicas associadas compram o insumo energético dessas áreas 

legalizadas, mas a oferta não tem atendido de forma satisfatória a demanda, tendo 

em vista a elevada quantidade de lenha utilizada por cada uma dessas empresas. 

Mesmo considerando essa ação proposta pela ACVC em comprar lenha de 

áreas de manejo, é dominante no Seridó a prática da informalidade na compra e 

venda desse insumo energético. Em decorrência dessa realidade a lenha tem 

“baixos preços, devido à deficiência no sistema de comercialização e à baixa 

remuneração dos produtores”. (RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 93). De acordo 

com trabalho realizado por técnicos da ADESE, o valor médio pago para cada 

metro/estéreo é de R$ 12,16 (doze reais e dezesseis centavos). (AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ, 2008). Nesse momento é 

necessário considerar que no caso específico da lenha “[...] o preço na origem é 

igual ao custo da mão-de-obra utilizada para obtê-la. O preço posto na fábrica 

incorpora os custos de carregamento, transporte e descarregamento. E no preço 

final, soma-se a esses custos o valor da TRF (taxa de reposição florestal)”.  

Por ser uma região em que não há grandes reservas de recursos florestais 

os ceramistas estão mantendo articulação com outras regiões para aquisição do 

insumo energético. A integração entre compradores e vendedores de lenha tem se 

mantido nos últimos anos, inclusive com municípios localizados no Agreste potiguar 

e no estado da Paraíba, conforme pode ser observado no mapa 3. 
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Mapa 3: Espaço fornecedor de insumo energético para as indústrias de cerâmica vermelha no Seridó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaboração cartográfica: Vivian Meireles/organização dos dados: Judicleide de A. Nascimento 
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Considerando a realidade mostrada pelo mapa 3 percebe-se que ocorre uma 

participação bem significativa de municípios paraibanos no fornecimento de lenha, 

para manter a atividade ceramista em pleno funcionamento. A aquisição da lenha 

ocorre graças aos caminhoneiros que seguem com telha para o estado da Paraíba e 

voltam para a região do Seridó carregados do referido insumo energético. Já os 

municípios de Macaíba e São José de Mipibu fornecem, respectivamente, poda de 

cajueiro e casca de coco.   

A indústria de cerâmica no Seridó emprega atualmente 2.804 pessoas 

diretamente, sendo predominante a participação masculina em todo o processo 

produtivo. As mulheres que se dedicam a essa atividade ocupam postos na 

administração e no gerenciamento do processo produtivo, que na maioria das vezes 

pertence à família delas.  

Ainda com relação à compra do insumo energético, os ceramistas 

consideram que o principal obstáculo para adquirir lenha são as constantes 

fiscalizações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), que realiza periodicamente visitas as indústrias para averiguar 

o cumprimento de cotas quanto ao uso de espécies nativas no processo de queima 

dos artefatos de argila, além de realizar fiscalizações nas rodovias para atestar o 

tipo de lenha transportada pelos caminhoneiros. Por isso, é comum entre os 

depoimentos dos ceramistas a afirmação de que usam apenas algaroba. 

Em 99% das cerâmicas ainda predominam os fornos caipiras (figura 5) de 

baixa eficiência que queimam sem nenhum equipamento de controle térmico e de 

uniformidade da temperatura. Esses fornos “tem forma retangular, é coberto por 

telhas durante a queima, e o carrego e descarrego é feito pelo lado oposto ao de 

entrada da lenha”. (FIERN; SENAI, 2001, p. 48). Participam dessa etapa produtiva, 

os trabalhadores que são chamados comumente de “forneiros” e “queimadores de 

telha”. Os primeiros ficam responsáveis em colocar a telha para ser queimada e 

retirá-la logo após esse processo, enquanto os queimadores ficam com a 

incumbência de alimentar os fornos, de modo que possam controlar, com a 

experiência diária o aquecimento, a uniformidade da temperatura e o período de 

cozimento. Tendo em vista as informações coletadas in loco, a média de horas para 

cada forno de telhas fica em torno de 10 horas, tempo que varia de acordo com as 

condições dos fornos e com a lenha utilizada para a queima.  
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Figura 5: Forno do tipo caipira em Cerâmica de Cruzeta 
Fonte: O Autor (2010) 

 
 
Uma das exceções a essa prática é a Cerâmica Tavares Ltda em Parelhas, 

que tem sete fornos do tipo abóbada (figura 6), os quais são reconhecidos por 

diminuírem a exposição do queimador a elevadas temperaturas e garantem produtos 

com um índice de qualidade bastante significativo. Ainda que apresente alguns 

problemas relacionados à produtividade e a qualidade, o forno abóbada é um dos 

melhores para a queima de telhas.  Sua principal característica é ser econômico, de 

fácil operacionalidade e adaptar-se bem a qualquer combustível. (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA CERÂMICA, 2010). 
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Figura 6: Forno do tipo abóbada na Cerâmica Tavares em Parelhas 
Fonte: O Autor (2010) 
 

De acordo com um dos sócios proprietários da cerâmica Tavares, Rinaldo 

Tavares, a porcentagem de telha de primeira qualidade retirada em cada forno de 60 

milheiros chega a 55%, enquanto que nas outras cerâmicas esse percentual para 

fornos com capacidade média de 30 milheiros não chega a 25%.   

Após a queima os produtos são retirados dos fornos e classificados de 

acordo com seus aspectos visuais em três modalidades diferentes. As telhas de 

primeira qualidade apresentam uniformidade na cor sem nenhum defeito aparente. 

As telhas de segunda “[...] apresentam variações de cor, com tons cor de chocolate, 

e/ou pequenos defeitos, como empenamentos, bordas quebradas, trincas e 

colorações esbranquiçadas; as telhas de terceira são empenadas ou quebradas”. 

(FIERN; SENAI, 2001, p. 53). É importante atentar para o fato de que o baixo nível 

tecnológico tem acarretado uma perda significativa de materiais queimados que se 

transformam em resíduos, entulhados nas delimitações das cerâmicas e nas 

margens das rodovias e estradas vicinais.  

De forma geral, a maior parte da produção de telhas do Seridó nos dias 

atuais é composta de telhas de segunda qualidade, tendo em vista os equipamentos 

técnicos utilizados e os deficientes processos de produção e de queima 
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predominantes nas cerâmicas. Os percentuais referentes à qualidade da telha 

indicam que aproximadamente 80% de toda a telha produzida é de segunda e 

terceira qualidade, enquanto que a de 1ª qualidade representa apenas 20% do total 

produzido. Na tabela 4, são apresentados os percentuais de telhas de primeira, 

segunda e terceira qualidade nos municípios que lideram essa produção. Vale 

salientar que não existe um padrão estabelecido por nenhum órgão gestor e técnico 

quanto às características de cada um dos tipos qualitativos da telha. O que existe na 

realidade é que estas classificações variam sutilmente de uma cerâmica para outra. 

(FIERN; SENAI, 2001). 

 

Tabela 4 - Percentual de telhas produzidas no Seridó potiguar, considerando os níveis 
qualitativos 

Estado/ 
Região/ 

Municípios 

Quantidade 
de telhas 

produzidas 
mensalmente 

(Milheiros) 

Percentual de telhas, de acordo com os critérios 
qualitativos 

1ª 
Qualidade 

2ª 
Qualidade 

3ª 
Qualidade 

Rejeitos 

Parelhas 18.650 23% 69% 6% 2% 

Carnaúba dos Dantas 12.914 25% 71% 3% 1% 

Jardim do Seridó 4.110 23% 66% 10% 1% 

Santana do Seridó 3.250 18% 74% 7% 1% 

Cruzeta 2.780 24% 66% 9% 1% 

 Acari 2.325 17% 76% 6% 1% 

     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Após o estabelecimento dos níveis qualitativos as telhas são vendidas para 

caminhoneiros (82% da produção) ou são levadas pelos próprios ceramistas em 

caminhões de sua empresa (18% da produção total) para os armazéns situados em 

outros estados, através da comercialização feita pelos próprios ceramistas. Nesse 

aspecto, destaca-se Carnaúba dos Dantas que detém uma grande parcela de 

agentes locais, dispondo de diversos caminhões que fazem o transporte das suas 

mercadorias para o mercado consumidor. Um total de 43% da produção desse 

município é transportado pelos próprios fabricantes, garantindo uma maior 

rentabilidade para esses ceramistas. 

Para a concretização da comercialização é fundamental que o território 

tenha uma rede de transportes que permita o estabelecimento dos fluxos de todas 

as ordens e direções. Particularmente, importante para o circuito espacial de 

produção da telha no Seridó é a prestação de serviços de fretes realizados por 
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atores locais, ou seja, caminhoneiros independentes que percorrem grandes 

distâncias para levar cerâmicos vermelhos e trazer outros produtos para serem 

consumidos no estado. De acordo com Grimm (2005, p. 6626) “[...] círculos de 

cooperação podem surgir quando uma grande empresa desinteressada pela 

distribuição de seu produto em determinada área (dificuldade de acesso, a 

inviabilidade em custo-benefício) delega essa tarefa a outra empresa”. No caso da 

produção ceramista, muitos empresários não distribuem sua produção pelo elevado 

custo e por não disporem, em muitos casos, de transporte rodoviário que faça esse 

trajeto.  

Nesse cenário, destaca-se a atuação dos caminhoneiros que são os 

responsáveis em transportar a mercadoria da região produtora para ser 

comercializada por outras empresas, representadas, sobretudo por armazéns de 

construção localizados em cidades como Recife, Campina Grande, Maceió e 

Aracaju. Dessa forma,  

 
 

[...] o processo de circulação na sociedade contemporânea só se efetiva 
pela existência de mercadorias. Mercadorias alheias aos produtores, onde 
os agentes de circulação aparecem como proprietários de valores de troca 
sejam eles em forma de dinheiro ou em forma de mercadorias. É assim que 
na circulação dos produtos cerâmicos, uns vem se apropriando do resultado 
do trabalho de outros. (SILVA, V. 1999, p. 86). 
 
 

As mercadorias produzidas pelas cerâmicas ultrapassam as fronteiras do 

estado e são comercializadas nos estados vizinhos, gerando lucros significativos 

para os atores que estão nas instâncias da distribuição e da comercialização do 

referido circuito. A infraestrutura rodoviária existente no Seridó permite a integração 

do interior com a capital do estado e com outros estados do Nordeste. A produção 

de cerâmica passa por esses percursos e depende de sua manutenção para garantir 

o escoamento da produção.  

Em se tratando das condições das rodovias estaduais e federais que cortam 

a região do Seridó, seu estado de conservação viabiliza o transporte das 

mercadorias, mesmo com os problemas existentes como falta de sinalização 

horizontal e vertical e os constantes buracos. Em reportagem vinculada em sites, os 

administradores dos referidos veículos de comunicação elucidaram a importância da 

RN 288, especificamente do trecho que liga o município de Carnaúba dos Dantas à 

divisa com o estado da Paraíba, para escoar a produção cerâmica. De acordo com o 
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referido meio de comunicação, “com extensão de 15 km, o referido trecho é 

importante instrumento de passagem de veículos leves e pesados, especialmente 

aqueles que transportam a produção cerâmica do município a outros estados do 

Nordeste”. (ESTEVAN, 2010).  

Destaca-se também a rodovia RN 086 que liga Parelhas ao estado da 

Paraíba, como importante eixo de ligação entre fornecedores e compradores. Por 

essas estradas passa a maior parte da produção cerâmica do território seridoense. 

As estradas vicinais que dão acesso às cerâmicas estão num péssimo 

estado de conservação, principalmente durante o período chuvoso em que se 

formam trepidações e crateras que dificultam o escoamento da produção de telhas. 

Grande parte dos entrevistados informou que o conserto dessas vias após o período 

das chuvas fica a cargo do governo público municipal, que por sua vez, demora a 

liberar os recursos para a restauração das mesmas. Em decorrência desse fato, 

muitos dos empresários responsabilizam-se por corrigir as imperfeições das vias de 

acesso às suas cerâmicas, para melhorar o transporte do produto. 

Atualmente, as indústrias de cerâmica vermelha produzem diversos tipos de 

produtos como telhas, tijolos e lajotas que são direcionados ao mercado local e, 

principalmente, ao mercado regional tendo como principal destino os estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e o Pará 

(mapa 4). Diante dessa realidade constata-se que esse “[...] vasto mercado existente 

no Nordeste para a telha com características da fabricada no Seridó, proporcionou o 

rápido crescimento dessa indústria, principalmente na parte oriental da região”. 

(AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ, 2003, p. 8).  
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Mapa 4: Espaço fornecedor e consumidor de cerâmicos vermelhos da Região do Seridó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaboração cartográfica: Vivian Meireles/organização dos dados: Judicleide de A. Nascimento 
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Conforme apresentado no mapa 4, a indústria de cerâmica vermelha tem 

como principais mercados todos os estados que estão localizados na região 

Nordeste e o Pará, na região norte. No entanto, o percentual de comercialização 

para esses estados apresenta-se de forma diferenciada. No gráfico 4, observa-se 

que o estado de Pernambuco, juntamente com a Paraíba e Alagoas são os 

principais consumidores de cerâmicos vermelhos do Seridó.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Destino da produção de cerâmicos vermelhos do Seridó potiguar 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Essa interligação entre espaços produtores e consumidores se dá graças à 

expansão das vias de circulação, dos meios de transporte e da comunicação que se 

estabelecem entre os diversos atores que fazem parte de um circuito de produção. 

Para tanto, esses espaços geograficamente dispersos utilizam estratégias que 

permitem estabelecer uma dinâmica de fluxos propícios a comercialização desses 

produtos. 
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A logística3 utilizada pelos ceramistas diz respeito ao uso de estratégias de 

comunicação que permitam a circulação de suas mercadorias, aqui no caso, em 

âmbito regional. Sobre a dimensão infra-estrutural da logística Castillo (2008) afirma 

que as: “(redes técnicas e outros equipamentos) merece especial atenção, uma vez 

que, através delas, se estabelece a conexão entre as diversas instâncias separadas 

da produção”. 

Os principais meios de comunicação utilizados pelos ceramistas para 

divulgação e venda dos seus produtos finais é o telefone celular, a internet e o 

telefone de linha fixa. Essas características mostram a difusão das tecnologias 

inerentes ao novo período geográfico em que estamos vivendo, que mesmo de 

forma incompleta, acaba chegando aos lugares mais distantes dos importantes 

centros econômicos do país.  Para muitos ceramistas o uso do celular é o principal 

meio de comunicação empregado, pela facilidade de integração com os 

fornecedores e com os mercados consumidores. O gráfico 5 mostra o percentual 

referente a alguns grupos de meios de comunicação utilizados como instrumentos 

de viabilizar a comercialização nas cerâmicas. 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Percentual dos principais meios de comunicação utilizados pelas cerâmicas 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

                                                 
3
 A logística, compreendida como a expressão geográfica da circulação corporativa (CASTILLO, 

2008), permite analisar as condições materiais e o ordenamento dos fluxos que perpassam os 
circuitos espaciais produtivos. 
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Com a difusão das novas tecnologias, a utilização de computadores tem sido 

uma estratégia utilizada para modernização das empresas. Contudo, as indústrias 

de cerâmicas localizadas no Seridó têm usado a informática eminentemente em 

atividades administrativas e no gerenciamento da produção. No setor produtivo 

direto não há utilização de computadores e nem de equipamentos que facilitem a 

produção, com exceção da cerâmica Tavares, a qual tem um sistema de observação 

de temperatura em que é possível observar os níveis de temperatura em cada um 

dos fornos da cerâmica. Os queimadores de telha, nesse caso, enchem as 

fornalhas, tendo em vista a atual temperatura indicada no visor do computador, 

garantindo um controle térmico para assegurar um produto com mais qualidade. A 

modernização desse sistema permite diminuir os custos e as perdas, pois é 

justamente no processo de queima que se registram os maiores índices de 

desperdícios.  

Com relação aos meios de telecomunicação utilizados na área estudada 

percebe-se um aumento no uso do aparelho celular que configura-se como uma 

importante ferramenta nos fluxos de informação entre produtores/fornecedores de 

insumos, produtores/consumidores, produtores/produtores, dentre outras relações 

estabelecidas pela sociedade no território. Deste modo, isto nos leva a inferir que o 

uso dos celulares decorre do aumento de torres de recepção de telefonia móvel por 

todo o território. Em Parelhas e Jardim do Seridó foram instaladas torres de telefonia 

móvel da TIM, e em Carnaúba dos Dantas uma torre da empresa Oi.  

Mesmo dispondo de vantagens locacionais, as indústrias de cerâmica 

vermelha têm enfrentado uma série de dificuldades para vender seus produtos. 

Esses problemas estão relacionados à concorrência, às exigências do mercado 

consumidor e à falta de certificado de qualificação, como pode ser observado no 

gráfico 6.  
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Gráfico 6: Principais dificuldades encontradas pelos ceramistas para vender o produto 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
 
 

A maior parte dos representantes das cerâmicas visitadas afirmou que a 

elevada concorrência entre os ceramistas é a principal dificuldade enfrentada pelo 

setor nos dias de hoje, o que tem contribuído para a redução nos preços dos 

produtos finais fabricados pelas cerâmicas. Essa concorrência acirrada obriga as 

empresas a produzirem cada vez mais para poder quitar seus custos (matéria-prima, 

mão-de-obra, transporte, insumo energético e tributos) no final do mês, o que 

potencializa as problemáticas sobre os recursos naturais existentes.  

Outros aspectos levantados pelos ceramistas, e que estão interligados, são 

as exigências do mercado consumidor e a necessidade de certificação dos produtos. 

Como sabemos, atualmente as grandes empresas da construção civil exigem a 

apresentação de certificado de qualificação dos produtos que são utilizados nos 

canteiros de obra. Como os produtos das cerâmicas do Seridó não apresentam 

critérios qualitativos, então, esse mercado consumidor não compra produtos 

advindos desse território, o que futuramente pode comprometer a permanência 

dessa atividade na região.  
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Apenas uma pequena parcela dos empresários afirmou que não tem 

dificuldades para vender seu produto. Normalmente, são pequenos produtores que 

tem uma clientela fixa, cujos preços também estão abaixo do mercado.   

No que concerne aos preços dos produtos finais, observou-se que há uma 

variação de preços muito significativa entre as cerâmicas. As telhas de primeira 

qualidade estão sendo comercializadas entre R$ 120,00 e R$ 250,00. Já as telhas 

de segunda apresentam preços entre R$ 95,00 e 230,00. E as telhas de terceira 

podem ser vendidas entre R$ 30,00 e R$ 100,00.  

Como pode ser observado há uma grande variação entre o menor e o maior 

valor do tipo de telha, que está diretamente relacionado a diversos fatores como: 

acessibilidade a mercado, matéria-prima utilizada, custos de produção, além da 

tecnologia empregada no processo produtivo. O mercado interno da indústria de 

cerâmica estrutural é desigual, cuja competição entre os produtores se dá por custos 

de produção e não por qualidade do produto. Outro fator diz respeito à concorrência 

desleal praticada àqueles atores locais, que por não disporem de clientes e de 

mercado seguro, acabam comprometendo a estabilidade financeira das empresas. 

A incompatibilidade entre os custos de produção e os valores pelos quais 

são vendidos os produtos finais é um fator preponderante para o atraso tecnológico 

da indústria de cerâmica vermelha no Seridó. Muitos relatos de ceramistas 

afirmaram que há uma necessidade de aperfeiçoar o processo produtivo, mas, ao 

mesmo tempo, relataram as dificuldades em melhorar a infraestrutura, devido os 

altos custos de modernização. “O dinheiro só dá para manter a atividade em 

funcionamento. Falta capital de giro para compramos novas máquinas e melhorar a 

produção”, disse o presidente da associação dos oleiros da comunidade Cachoeira.  

Analisando a atuação das cerâmicas localizadas no território do Seridó, 

percebe-se que a Cerâmica Tavares no município de Parelhas é a empresa que tem 

usado o território com mais racionalidade, tendo em vista os permanentes 

investimentos em novos equipamentos técnicos que aumentam a produtividade, 

como também que geram mais lucratividade. Além disso, a Cerâmica Tavares é a 

única empresa do ramo ceramista do Seridó que é sócia da ANICER, podendo 

ampliar seu ramo de atuação e ficando credenciada entre as maiores do país. As 

demais empresas seridoenses restringem-se a fazer parte de associações locais, 

muito embora não tenham uma participação ativa. De acordo com os responsáveis 

pela ACESE alocada em Parelhas e a ACVC em Carnaúba dos Dantas, a maior 
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parte dos empresários não tem interesse em discutir questões pertinentes à 

melhoria das cerâmicas. Seus maiores interesses dizem respeito a um lucro 

imediato, sem haver investimentos. 

Dessa forma, ao analisar as etapas produtivas da indústria de cerâmica 

vermelha, percebeu-se que a Cerâmica Tavares tem investido maciçamente em 

novas tecnologias para melhorar o sistema produtivo e garantir um produto de 

qualidade para um mercado, que a cada dia fica mais exigente e competitivo. Toda a 

produção dessa cerâmica é mecanizada, com instrumentos que facilitam a produção 

em todo o período do ano. 

 De forma geral, percebe-se que a dinâmica produtiva da indústria de 

cerâmica vermelha existente no Seridó ainda é dominada por técnicas rudimentares 

e por um grande domínio da informalidade, mas está articulada às necessidades 

oriundas de outros territórios. Para se inserir nesse circuito, as indústrias 

intensificaram o uso dos meios de telecomunicação e de informatização nos 

sistemas de comercialização. Com isso, acabam participando do circuito em questão 

mesmo sem angariar uma lucratividade significativa.  

De qualquer modo, é preciso deixar claro que a produção, instância do 

circuito alocada no Seridó, está nesse território por ele dispor de uma série de 

vantagens que permitem lucratividade aos empresários envolvidos.  As vantagens 

organizacionais referem-se especialmente ao não cumprimento das leis trabalhistas 

e às normas de respeito à extração de argila e de lenha, que nos últimos anos, se 

deu de forma indiscriminada causando sérios rebatimentos no espaço. 
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3.4 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS PARA A EXPANSÃO DA INDÚSTRIA 

DE CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ 

 

 

A partir da década de 1980, o território do Seridó passou por um processo 

de reestruturação produtiva4, devido à falência da atividade algodoeira e à 

inviabilidade de investimentos técnicos em sistemas de produção, que já faziam 

parte da pauta econômica regional, como a pecuária, a agricultura e a mineração. 

Assim, “as buscas por estratégias que minimizassem ou solucionassem os efeitos 

das crises conduziram ao redimensionamento de atividades já existentes e ao 

surgimento de novos segmentos produtivos”. (MORAIS, 2005, p. 278). No contexto 

das atividades industriais, uma das principais manifestações foi a instalação de 

indústrias de cerâmica vermelha ou estrutural em diversos municípios, 

principalmente, na parte oriental desse território.  

Nessa nova reorganização do sistema produtivo, a atividade oleira, praticada 

até então de forma manual passou a ser desenvolvida com o uso de técnicas 

industriais, gerando um número significativo de postos de trabalho. Muitos 

trabalhadores advindos da atividade agropecuária passaram a se dedicar a essa 

atividade que estava em processo de expansão geográfica. Por outro lado, muitos 

deles percorriam longos percursos de suas residências até os locais de trabalho, o 

que, por fim, mobilizou algumas comunidades a fazerem projetos de 

desenvolvimento rural para constituírem cerâmicas, tendo como modelo jurídico, as 

associações comunitárias. 

Essas organizações correspondem a todas as instituições que são formadas 

pela sociedade civil para obter recursos de programas e projetos viabilizados por 

órgãos governamentais. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Seridó (2000), essas entidades têm assumido um papel de destaque na dinâmica 

social e econômica do território seridoense, uma vez que grande parte das 

associações comunitárias constituídas nesse espaço geográfico vem aos poucos 

                                                 
4 SOJA, Edward w. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social crítica: 1993, p. 193-
194. “A reestruturação em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma freada senão de uma ruptura nas 
tendências seculares, e de uma mudança em direção a uma ordem e uma configuração significativamente 
diferentes da vida social, econômica e política”. Assim, “evoca uma combinação seqüencial de desmoronamento 
e reconstrução, de desconstrução e tentativa de reconstituição [...]. Além disso, o referido autor, ainda considera 
que a reestruturação não é um processo mecânico ou automático e “deve ser considerada originária de e reativa 
a graves choques nas situações práticas sociais preexistentes [...]”.  
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expandindo sua área de atuação, o que ao longo das últimas décadas tem 

provocado uma melhoria na qualidade de vida dos seus associados.  

Deste modo, com o surgimento dessas entidades associativas em vários 

municípios, houve um fortalecimento do capital social que contribuiu para que a 

população residente, sobretudo nas áreas rurais deste território, encontrasse formas 

de superar as dificuldades advindas dos constantes períodos de estiagens e da 

ausência de alternativas econômicas. Além disso, as associações comunitárias 

constituídas nesse recorte territorial vêm assumindo,  

 

[...] gradativamente, um importante papel no quadro institucional da região. 
Muito embora, de maneira geral, tenha tido sua origem marcada em 
decorrência de critérios fixados para a concessão de financiamento oriunda 
de programas governamentais (notadamente os realizados com recursos do 
Banco Mundial, como o PAPP, por exemplo) o exercício de suas atividades 
vem aprimorando o seu desempenho e ampliando o seu raio de atuação, de 
forma que aos poucos passaram a constituir um importante segmento, 
capaz de integrar, de forma eficiente e eficaz, o próprio Sistema Municipal 
de Governo, representando um importante canal, através do qual as 
comunidades (principalmente do meio rural) podem exercer seu poder de 
pressão política e seus direitos de cidadania. (RIO GRANDE DO NORTE; 
2000, v.1, p. 291). 
 
 

No Seridó potiguar, há diversas experiências implantadas com esse objetivo 

que possibilitaram o desenvolvimento de algumas comunidades ou de um grupo de 

pessoas que se uniram em torno de um objetivo em comum. Nesse caso, a 

população recria as estratégias de sobrevivência para se adaptar à nova realidade 

socioeconômica e para garantir sua permanência nos lugares.  

As indústrias de cerâmica vermelha implantadas no território seridoense, por 

meio da constituição de associações rurais, foram frutos de uma parceria firmada 

entre o Banco Mundial, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Sociedade 

Civil Organizada, que buscando implantar novas alternativas de renda para a 

população do campo, fundaram associações ceramistas através de projetos 

comunitários.  

Em consonância com essa realidade, o documento referente ao perfil da 

indústria de cerâmica vermelha do Rio Grande do Norte (FIERN; SENAI, 2001) 

evidenciou que as empresas fundadas por associações são mais comuns no Seridó, 

cujo patrimônio pertence a seus associados. De modo geral,  
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Estas empresas foram instaladas em distritos habitados por algumas 
dezenas de famílias e equipadas através de programas sociais tipo PAPP – 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, que financiou os equipamentos e 
os doou à comunidade, bem como realizou os treinamentos e colocou a 
empresa para produzir [...]. É um modelo interessante que, quando em 
funcionamento, gera renda e permite fixar ou manter as pessoas no campo. 
(FIERN; SENAI, 2001, p 25). 

 

Nessa perspectiva, as cerâmicas comunitárias foram fundadas a partir de 

projetos produtivos reivindicados pela população local, com o objetivo de reduzir o 

êxodo rural e ampliar as oportunidades de geração de emprego, tendo como 

referência as habilidades cotidianas adquiridas com a prática da atividade oleira nos 

municípios. Estas indústrias foram constituídas durante a década de 1990, com 

recursos advindos de parcerias firmadas entre o Governo do Estado e instituições de 

fomento financeiro, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD), através do Programa de Combate a Pobreza Rural 

(PCPR).  

Esse programa PCPR tinha o objetivo de financiar projetos comunitários 

rurais para diminuir o êxodo rural e garantir uma ocupação para a população 

residente no campo. Ao longo do tempo esse programa passou por processos de 

redimensionamento com o intuito de descentralizar sua gestão e alcançar melhores 

resultados. Assim,  

 

No novo modelo de gestão adotado pelo PCPR, a estratégia de 
descentralização avançou bastante em relação às tradicionais formas de 
implementação de políticas públicas vigentes no nordeste brasileiro e no Rio 
Grande do Norte em particular. As cláusulas contratuais do Acordo de 
Empréstimo então firmado definiram a transferência de responsabilidades, 
recursos financeiros e poder decisório para os conselhos municipais e 
organizações comunitárias e a instituição de novas formas de governança 
local com o objetivo de inter-relacionar os distintos subprojetos entre si e 
com outras políticas públicas no âmbito municipal, além de estimular as 
comunidades e o poder municipal para o estabelecimento de novas formas 
de gestão pública local. (RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p. 10). 

 
 

Com esse novo modelo de gestão do PCPR implantado em 1996 os 

municípios passaram a decidir sobre os investimentos que seriam implantados e as 

comunidades beneficiadas. Nesse caso, as organizações civis deveriam dialogar 

com os conselhos municipais sobre a viabilidade dos subprojetos, apresentando os 

benefícios dos mesmos.  
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Muitas cerâmicas foram fundadas através dos financiamentos concedidos 

pelo PCPR, tendo como meta a geração de emprego para os associados, a 

minimização do processo de êxodo rural e a socialização dos lucros.  

Atualmente existem no Seridó, um total de dez cerâmicas comunitárias em 

pleno funcionamento, o que representa cerca de 11% do total de cerâmicas 

pesquisadas, sendo estas: Associação dos Agricultores Familiares do Sítio Ipueiras 

em Cerro Corá; Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Cruz em 

Currais Novos; Associação Comunitária da Cacimba Velha e Associação 

Comunitária da Malhada da Areia, ambas em Jardim do Seridó; Associação dos 

Oleiros da Comunidade Cachoeira, Associação comunitária dos Moradores do 

Povoado Santo Antônio, Associação de Desenvolvimento Comunitário Sussuarana I 

e Associação Comunitária da Cachoeira todas localizadas em Parelhas; e por fim, 

Cooperativa dos Ceramistas Industriais de Tuiuiú e Associação dos Oleiros da 

Comunidade São Bento em Santana do Seridó (figura 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sede comunitária da associação dos oleiros de São Bento/Santana do 
Seridó. 
Fonte: Meira (2006) 
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Estas indústrias localizadas nas áreas rurais dos seus respectivos 

municípios empregam diretamente um total de 328 pessoas5 que atuam em 

diferentes postos de trabalho, sendo a grande maioria composta por sócios das 

referidas entidades que não tem registro de contrato assinado na Carteira de 

Trabalho. Isso acontece porque, como diz a legislação, as associações são 

entidades sem fins lucrativos, condição que não permite a contratação de 

trabalhadores com carteira assinada, pois todos são sócios. Por outro lado, um dos 

dilemas vividos por esses trabalhadores refere-se a garantia ao direito da 

aposentadoria, pois como diz Trajano (2005, p. 116): 

 

[...] os trabalhadores das cerâmicas comunitárias, para assegurar a 
aposentadoria por tempo de serviço, se cadastram no INSS e contribuem 
como autônomos. Entretanto, nem todos optam por essa situação, uma vez 
que há um complicador nesta questão, pois, ao se cadastrarem como 
trabalhadores formais do setor ceramista, aqueles que, até então, 
desempenhavam funções como agricultores perdem o direito de segurado 
especial e a aposentadoria como trabalhador rural.  
 

Com isso, muitos trabalhadores preferem se cadastrar no Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do seu município para garantir o acesso à 

aposentadoria como agricultor, sem contribuir como autônomo para o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS).  

Nas cerâmicas de cunho comunitário o recurso adquirido com a venda da 

produção é direcionado ao pagamento dos trabalhadores, a compra de insumos e de 

equipamentos, como também a manutenção do processo produtivo. Além disso, o 

lucro obtido ainda é investido em meios de transporte para facilitar a comercialização 

dos produtos e a compra da matéria-prima em outros municípios e até no estado 

circunvizinho da Paraíba, que é estocada no pátio das entidades para o consumo 

durante o período chuvoso.  

O circuito produtivo dessas entidades é semelhante ao apresentado pelo 

conjunto das empresas privadas, apresentando especificidades quanto à sua forma 

jurídica. Os insumos necessários à sua realização são encontrados em outros 

municípios, mas, geralmente, encontram-se numa área contínua.  

                                                 
5
 Esse número refere-se a quantidade de pessoas empregadas nas 10 cerâmicas comunitárias situadas nos 

municípios de Cerro Corá, Currais Novos, Jardim do Seridó, Parelhas e Santana do Seridó.  
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Essas empresas têm um modelo organizativo em que os associados, por 

meio da realização de assembléias gerais, decidem as questões referentes ao 

andamento da atividade. Quanto às técnicas utilizadas no processo produtivo, 

percebe-se que há necessidade de aperfeiçoar os equipamentos utilizados, tendo 

em vista a presença de muitos objetos já obsoletos e que geram uma grande 

quantidade de rejeitos.  

A administração das cerâmicas fica a cargo de uma diretoria eleita pelos 

sócios aptos a votarem, numa assembléia geral previamente agendada com esse 

fim. Após a eleição dos membros da diretoria executiva, esses sócios passam a 

executar tarefas administrativas e gerenciais, como controle de caixa, compra de 

insumos, contato com os clientes, transações bancárias, além de realizar o 

gerenciamento no ambiente de trabalho. Os conflitos devem ser resolvidos pela 

diretoria em reuniões mensais, mas em muitos casos observa-se uma imposição da 

vontade dos responsáveis pela administração da cerâmica, em detrimento do todo. 

Alguns sócios são manipulados a manifestarem sua opinião em consonância com o 

pensamento do presidente e demais membros da diretoria executiva. 

Nesse ínterim, destaca-se que algumas administrações não são bem 

sucedidas o que acaba comprometendo a estabilidade financeira da entidade e os 

postos de trabalho da mão-de-obra. Durante a pesquisa de campo, constatou-se que 

a cerâmica dirigida pela Associação dos Produtores Oleiros do Povoado Juazeiro, 

reconhecida como o primeiro empreendimento desta natureza implantado no Seridó, 

paralisou suas atividades no ano de 2010, após um período de dificuldades 

financeiras. 

Para analisar de forma mais pontual o papel desempenhado pelas 

associações comunitárias que produzem cerâmicos vermelhos adotou-se a 

estratégia de considerar a Associação dos Oleiros da Comunidade Cachoeira como 

objeto analítico nesse momento.  
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3.4.1 A experiência da associação dos oleiros da comunidade Cachoeira em 

Parelhas 

 

A Associação dos Oleiros da Comunidade Cachoeira, localizada no 

município de Parelhas, apresenta uma experiência de formação e de trabalho 

semelhante às demais indústrias que foram fundadas a partir da constituição de 

associações comunitárias. Por isso, considerou-se esse exemplo para analisar como 

esse território vem sendo usado por esses atores. De acordo com Lima e Azevedo 

(2003) o modelo associativo adotado na comunidade Cachoeira tinha como principal 

objetivo criar postos de trabalho capazes de garantir a sustentação e a fixação das 

famílias na referida comunidade.  

Os trabalhadores que ingressaram nessa entidade após a crise da 

cotonicultura se encontravam em condições de desvantagem, se comparados com 

aqueles indivíduos que já atuavam no setor. Para o Sr. Francisco Crispim de 

Azevedo6, sócio da referida entidade a cerâmica comunitária foi uma alternativa de 

geração de emprego para aqueles trabalhadores que dependiam das atividades 

agropecuárias, que já não eram suficientes para garantir o sustento das famílias.  

Para enfrentarem a crise econômica e inspirados numa experiência de 

cerâmica comunitária que tinha sido implantada na comunidade Juazeiro em 

Parelhas, esses trabalhadores começaram a se organizar em prol de um objetivo em 

comum, que era justamente fundar uma unidade de produção de cerâmicos 

vermelhos com a ajuda do Estado para gerar emprego nessa comunidade que já 

tinha experiência com a produção de telhas, só que em formatos manuais. De 

acordo com Singer e Souza (2000, p. 40) “a partir da experiência coletiva é que há 

um processo de construção do conhecimento, que nasce e se desenvolve à medida 

que os associados pensam e refletem sobre a experiência que realizam, de um 

conhecimento, portanto, vinculado à prática”. É com base nessa construção diária 

que os atores locais, usam o território, criando e recriando estratégias de 

permanência em determinado lugar.  

Assim, os moradores conseguiram fundar uma associação no dia 30 de julho 

de 1995, com o apoio de instituições representativas do setor público municipal e de 

                                                 
6 O Sr. Francisco Crispim de Azevedo é um dos sócios fundadores da Associação Comunitária da Comunidade 
Cachoeira e ao longo desses anos já desempenhou a função de presidente da referida organização e concedeu 
entrevista para a realização da referida pesquisa.  
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organizações não-governamentais como o Serviço de Apoio aos Projetos 

Alternativos Comunitários (SEAPAC)7, tendo a participação de 51 sócios fundadores, 

cujo estatuto foi registrado em 22 de agosto do corrente ano, no Primeiro Cartório 

Judiciário da Comarca de Parelhas. O Estatuto social da AOCC define a referida 

organização como uma entidade sem fins lucrativos, apresentando os seguintes 

objetivos: 

 

I) Promover o desenvolvimento econômico dos associados, através da 
realização de obras e melhoramentos, com recursos próprios ou obtidos por 
doações ou empréstimos; II) Fortalecer a organização econômica, social e 
política dos oleiros da comunidade Cachoeira e áreas circunvizinhas, 
visando o processo de construção da cidadania e do desenvolvimento 
sustentado; III) Buscar a racionalização da atividade de olaria, através do 
desenvolvimento de formas de cooperação que ajudem na produção e 
comercialização, estabelecendo melhorias de renda e criação de empregos 
para os trabalhadores oleiros; IV) Garantir os direitos dos associados, junto 
ao poder público, principalmente no atendimento das necessidades de 
educação, saúde, habitação e lazer; V) Apoiar na organização de outros 
grupos de associações, inclusive com recursos financeiros, buscando o 
fortalecimento e o desenvolvimento sustentado dos oleiros do município de 
Parelhas; VI) Contribuir e participar da organização de movimentos voltados 
para a preservação do meio ambiente. (ASSOCIAÇÃO DOS OLEIROS DA 
COMUNIDADE CACHOEIRA, 1995). 

 

Após a constituição legal da associação, a comunidade elaborou um 

subprojeto de uma cerâmica e o encaminhou ao conselho municipal do FUMAC, em 

Parelhas, que ficava com a incumbência de aprovar projetos a serem implantados 

nas comunidades rurais, por meio do Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR), 

cujos empréstimos eram viabilizados pelo Governo do Estado e o Banco Mundial.  

De acordo com (RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p. 26), aos Conselhos municipais 

cabia a função de deliberar “[...] sobre os planos municipais de desenvolvimento e 

sobre os planos operativos anuais, priorizando os subprojetos que deveriam ser 

financiados pelo PCPR em cada município e em cada exercício”. No caso do 

subprojeto da comunidade Cachoeira, o conselho do FUMAC do município de 

Parelhas questionou a viabilidade do referido projeto, “sob o argumento de que 

aquele tipo de iniciativa, ao mesmo tempo em que poderia fortalecer as experiências 

                                                 
7 RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Planejamento e Finanças. Instituto Interamericano de Cooperação 
para a Agricultura. Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó: Diagnóstico, p. 287 ressalta que o 
SEAPAC é uma entidade vinculada à Igreja Católica do Rio Grande do Norte, seu braço executivo na Região do 
Seridó encontra-se no âmbito da Diocese de Caicó.  
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comunitárias, também prejudicaria as cerâmicas particulares já instaladas e em 

pleno funcionamento”.  

Nessa perspectiva, os conselheiros do FUMAC de Parelhas consideraram 

em primeiro lugar os interesses particulares de pequenos empresários e o 

andamento de suas empresas, para depois atentarem para os interesses de um 

grupo comunitário que passava por dificuldades na geração de emprego. A 

aprovação deste sub-projeto não foi fácil, mas a comunidade logrou êxito após a 

realização de diversas reuniões. Assim,   

 

Depois de muito debate, no decorrer de três reuniões, os interessados 
conseguiram convencer os conselheiros da viabilidade desse tipo de 
empreendimento comunitário, considerando o seu potencial de 
desenvolvimento local nos aspectos produtivos e sociais, o seu impacto 
imediato na geração de ocupação e renda para as famílias residentes e a 
existência de demanda efetiva para o produto de Parelhas, em face da sua 
reconhecida qualidade dentro e fora do Rio Grande do Norte. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2002, p. 26).  
 

Com a aprovação do sub-projeto e a liberação dos recursos aprovados, a 

indústria de cerâmica foi implantada, correspondendo a uma área de um hectare 

doado por um pequeno agricultor da comunidade. O valor total do empreendimento 

foi de R$ 39.573,25, sendo que R$ 35.280,00 foram originados do Acordo firmado 

entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, enquanto que o restante do recurso, 

cerca de R$ 3.920,00 era referente à contrapartida da comunidade que foram 

destinados a pagar a mão-de-obra necessária à edificação do galpão e dos fornos, 

como também a compra de argila e lenha, insumos imprescindíveis ao início das 

atividades. Por outro lado, 

  

Os recursos originados do Acordo de Empréstimo e da contrapartida 
estadual foram destinados para obras civis, equipamentos e máquinas 
compreendendo: i) galpão; ii) fornos iii) máquina maromba para prensagem 
de telha; iv) máquina laminador para trituragem de lama; v) esteira rolante 
para transporte da lama; vi) bomba de vácuo; vii) embreagem mecânica 
para a máquina maromba; viii) motores elétricos trifásicos de 10 e 40 cv; ix) 
carroças de mão com prateleiras de ferro para transporte de telha; x) 
carroças de mão de ferro para transporte de lama; xi) carroças de madeira 
para transporte de telha; xii)  quadro de comando para os motores; xiii) 
máquina para solda; xiv) subestação transformadora de energia de 75 KVA; 
e, xv) bomba centrífuga. (RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p. 26). 
 

Todos esses investimentos direcionados a essa comunidade possibilitaram a 

geração de emprego para cerca de 40 pessoas que trabalham diretamente no 
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processo produtivo. Atualmente, a cerâmica continua em funcionamento, mesmo 

com as dificuldades que foram se estabelecendo ano após ano, principalmente com 

a defasagem tecnológica.  

Nessa perspectiva, os sócios têm conseguido gerir esse processo produtivo, 

mesmo sem apresentarem elevados graus de instrução. A experiência diária tem 

sido um importante elemento na administração desse setor, o que permite essa 

cerâmica ainda permanecer com seu processo produtivo em plena atividade até os 

dias de hoje.   

O Estado teve um papel fundamental na concretização das ações inerentes 

a expansão das indústrias de cerâmica vermelha, tendo em vista a viabilização de 

recursos para o financiamento de todas as unidades de produção, constituídas 

através das associações. Isso quer dizer que o Estado financiou uma atividade 

produtiva que tem uma grande demanda por recursos energéticos e minerais, que já 

não são encontrados no referido território. Nesse caso, as problemáticas sociais e 

ambientais existentes hoje no território com a expansão da indústria de cerâmica 

vermelha combatidas pelos órgãos governamentais foram financiadas com a 

participação do Estado, e por isso, devem ser encaradas como uma problemática 

substancial e que pode comprometer a permanência dessa população nesse 

espaço, num futuro próximo. 
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4.1 AS PROBLEMÁTICAS SOCIAIS E ESPACIAIS OCORRIDAS COM A 
EXPANSÃO DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ 
 

 

A implantação de atividades industriais, seja qual for, provoca no espaço 

geográfico a formação de novos arranjos espaciais, alterando, inevitavelmente, a 

dinâmica social e produtiva do lugar, pois com a instalação desses 

empreendimentos surge uma diversidade de serviços para dar suporte à realização 

dessa atividade. Desse modo, com o estabelecimento das indústrias de cerâmica 

vermelha no Seridó potiguar as transformações sociais e espaciais nos municípios 

produtores tornaram-se evidentes na paisagem urbana e rural, haja vista a presença 

de objetos geográficos construídos com o intuito de subsidiar o desenvolvimento da 

cerâmica e fortalecer o circuito em questão.  

Sem dúvida nenhuma, a instalação dessas indústrias no Seridó ampliou a 

oferta de emprego no setor secundário, e nesse sentido, influenciou a circulação de 

dinheiro na economia seridoense. Porém, essa atividade acentuou algumas 

problemáticas que já faziam parte do cenário regional. Essas transformações 

referem-se principalmente aos processos de modificação no uso do solo e da 

cobertura vegetal, nas relações de trabalho e na agudização de problemas 

ambientais. 

Assim, trataremos nessa secção das problemáticas resultantes da 

apropriação desse território pela atividade ceramista que tem provocado sérias 

repercussões de ordem social e ambiental. Nesse sentido, “a questão ambiental 

deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a 

natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às 

problemáticas decorrentes da ação social”. (RODRIGUES, 1998, p. 13). Ainda com 

relação a esse aspecto, podemos considerar que: 

 

A história da produção social traduz-se na manutenção secular da 
contradição existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e a 
qualidade de vida social dos homens. Negar, pois a existência de uma 
questão ambiental implica em primeiro lugar no não-reconhecimento de que 
a relação natureza-sociedade tal qual ela se realiza hoje produz efeitos 
drásticos em ambas as partes. Em segundo lugar, implica em negar valor à 
própria condição concreta de existência desta mesma sociedade: a 
natureza. (PAIXÃO, 1982, p. 216). 
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Sobre isso, é preciso reiterar que a ação do homem sobre o espaço tem se 

espraiado de tal forma, que se torna difícil estabelecer parâmetros para a diminuição 

das alterações provocadas pelo uso e apropriação do território. Por isso, é 

necessário considerar a questão ambiental, pois a ação antrópica tem provocado 

uma série de mudanças no espaço.    

No caso do Seridó potiguar, essas modificações vêm se consolidando ao 

longo dos últimos anos, apesar de que as ações empreendidas antes da chegada 

das indústrias de cerâmica também tinham um elevado poder de modificação 

espacial. Para Felipe (1978, p. 125), as atividades agropecuárias que foram a base 

econômica desse território, destacavam-se “em termos de degradação do meio 

ambiente, pela queimada e derrubada da vegetação e pela pecuária extensiva, que 

não poupava as espécies vegetais existentes”. No entanto, é com o espraiamento no 

número de cerâmicas pelo território seridoense que essas alterações se 

intensificam.  

Em primeiro lugar, as indústrias de cerâmica vermelha redefiniram o uso do 

solo no Seridó, em que grandes quantidades de solos aluvionares e de várzeas 

foram sendo apropriados por essas empresas para fabricar mercadorias, que 

servem à atores localizados em outras delimitações do território nacional, deixando 

nesse espaço sérios problemas de erosão, de desmatamento e de perda do solo 

agrícola. Decorrência direta desse processo têm sido as transformações sócio-

espaciais que foram se acentuando com o passar dos anos, o que se configura 

atualmente como uma grande problemática, principalmente, para os moradores do 

campo que venderam suas terras férteis para as cerâmicas converterem em 

mercadorias para a construção civil. Assim, a fabricação de telhas e tijolos com base 

na utilização de solos argilosos, anteriormente utilizados para a lavoura de 

subsistência e o plantio de pastagens, e, de recursos florestais tem aguçado os 

problemas ambientais do território seridoense. 

Assim, uma das problemáticas mais evidentes no referido território se dá 

com a extração de argila das áreas aluviais dos rios (figura 8) e das várzeas dos 

açudes localizados em algumas extensões do território regional. Muitos agricultores 

são convidados a venderem parte de suas terras férteis para os ceramistas, em 

troca de valores irrisórios se formos considerar as transformações espaciais 

decorrentes dessa prática e as consequências para o desenvolvimento 

agropecuário. Sobre o processo de formação de um solo de boa qualidade Guerra 
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(2007, p. 9) inspirado nas idéias de Koff e Pereira (1989) afirmou que “[...] 30 

centímetros de solo podem levar cerca de 1.000 anos para se formar, a partir da 

decomposição das rochas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Escavação de argila para as cerâmicas nas margens do leito do rio 
Cobra no município de Jardim do Seridó. 
Fonte: O Autor (2009) 
 

Como diz Medeiros (2008, p. 101) “o fato de o barro ser matéria-prima 

escassa na região, os proprietários são frequentemente interpelados pelos 

ceramistas com propostas para compra do aluvião da propriedade, sobretudo nos 

anos de seca total, quando as dificuldades são potencializadas” e os respectivos 

produtores ficam mais frágeis para resistir a esse tipo de proposta. Alguns cedem, 

outros adiam a venda dos solos de várzea. Em muitos casos, observa-se que “[...] as 

cerâmicas competem entre si pelo volume de barro retirado do solo para fabricação 

de telhas e tijolos, incentivadas pela qualidade do barro que permite um tipo especial 

dos artefatos fabricados.” (SOBRINHO, 2002, p. 68).  

Como pode ser observado, esse território vem sendo usado como recurso 

para enriquecer pequena parcela da população que, por dispor de melhores 

condições financeiras, tem submetido à população menos favorecida e mais carente 
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a vender parte de suas terras para a fabricação de telhas e tijolos. O uso 

desordenado dos solos se constitui atualmente como uma prática rotineira, em que 

as melhores terras são destinadas à produção de mercadorias de um segmento 

produtivo que tem deixado no território marcas que degradam a paisagem e, 

sobretudo, a condição de vida da população.  

De acordo com pesquisa realizada nas cerâmicas, a principal fonte 

provedora de argila para a produção de cerâmicos vermelhos é aquela advinda dos 

grandes açudes públicos localizados nos municípios seridoenses. Mas, vale 

destacar que muitas vezes os ceramistas recorrem ao barro retirado de pequenas 

propriedades rurais, por apresentarem uma excelente qualidade e por estarem 

situados nas proximidades dos estabelecimentos fabris, facilitando o transporte e 

diminuindo os custos de produção.  

Geralmente essas pequenas propriedades são de cunho familiar 

apresentando pequenas extensões de áreas férteis que são aproveitadas para o 

cultivo de forragem para os animais, como também para a produção de alimentos 

destinados ao consumo doméstico como milho, feijão, batata doce, melancia, melão, 

jerimum e hortaliças. Na referida área de estudo constata-se a predominância de 

propriedades familiares que apresentam até 100 hectares (ver tabela 5). 

 

Tabela 5 - Número de estabelecimentos, por condição do produtor em relação às terras e 
agricultura familiar 

Região/ Municípios 
Número de 

estabelecimentos 
familiares 

Número de 
estabelecimentos Não 

familiares 
Seridó 3.708 1.288 
Acari 109 117 

Caicó 311 202 

Carnaúba dos Dantas 187 78 

Cerro Corá 768 176 

Cruzeta 161 53 

Currais Novos 357 162 

Jardim de Piranhas 113 105 

Jardim do Seridó 218 88 

Jucurutu 561 100 

Ouro Branco 162 41 

Parelhas 309 98 

Santana do Seridó 121 24 

São Vicente 331 44 

Fonte: IBGE (2006)  
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 De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006 disponibilizados 

pelo IBGE, na área de abrangência do pólo ceramista do Seridó, 74,22% das 

propriedades são familiares, enquanto que apenas 25,78% são consideradas não 

familiares. Nessa perspectiva, a argila comercializada pelos pequenos produtores 

afeta diretamente a sua permanência no campo, visto que as áreas antes utilizadas 

na produção de alimentos para o rebanho e para o consumo humano foram 

comercializadas, deixando no solo imensas crateras que inviabilizam a prática 

agrícola. Com isso, a terra perde valor e o proprietário começa a enfrentar sérias 

dificuldades por não dispor de áreas propícias ao cultivo de alimentos. Assim, a 

venda da argila não cobre os prejuízos que o agricultor terá com a perda da argila 

que, em muitos casos, é o único bem da propriedade. 

Para termos uma idéia do tamanho da problemática com  a extração de 

argila, a indústria de cerâmica vermelha processa mensalmente grandes 

quantidades de matéria-prima que são adquiridas pelos empresários em diversos 

municípios. Conforme apresentado na tabela 6, o consumo de argila nas 87 

cerâmicas em plena atividade no território seridoense chega a 58.051 toneladas 

durante um mês.  

 

Tabela 6 - Consumo mensal de argila pelas cerâmicas localizadas no território 
do Seridó - 2010 
Região/ Municípios Consumo mensal de 

argila (em toneladas) 
Produção mensal 
(milheiros) 

Seridó 58.051 42.587 

Parelhas 18.940 18.690 

Carnaúba dos Dantas 16.575 15.030 

Jardim do Seridó 4.315 4.110 

Acari 3.951 2.325 

Cruzeta 3.910 3.880 

Currais Novos 3.730 2.772 

Santana do Seridó 3.540 3.250 

Caicó 1.400 1.200 

São Vicente 550 500 

Ouro Branco 400 200 

Jardim de Piranhas 380 300 

Jucurutu 280 280 

Cerro Corá 80 50 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
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Nessa perspectiva, os municípios que mais utilizam argila em suas indústrias 

são Parelhas e Carnaúba dos Dantas, consumindo um total de 61,18% de toda a 

argila. O fator que mais influencia nesse percentual é o volume de produção de 

artefatos fabricados nesses territórios serem superiores aos demais municípios.  

Sobre esse aspecto, é preciso afirmar que para a produção de um milheiro 

de telhas é necessário mais de uma tonelada de argila, tendo em vista que cada 

telha fabricada deve pesar mais de um quilo. Caso contrário, o produto não atenderá 

as exigências do mercado consumidor, por apresentar fragilidade na espessura e na 

durabilidade. Desse modo, a busca crescente por material em quantidade e 

qualidade faz com que as reservas desse produto se tornem cada vez mais 

escassas, pois durante o período de estiagem a matéria-prima é extraída dos 

açudes públicos e particulares, sendo estocada no pátio das empresas, já que no 

período chuvoso é mais difícil encontrar argila para a compra, devido à 

inacessibilidade aos locais de lavra. Nesse ínterim, vale destacar a fala de um 

trabalhador de cerâmica que demonstrou sua preocupação com a escassez da 

argila ao relatar que “a gente tem medo de nos próximos cinco anos isso ir à falência 

por causa que a  lenha existe. Porque vindo inverno a jurema cresce bastante e 

vindo inverno nós temos lenha, mas a argila vai demorar a aparecer”8. Essa 

preocupação com a argila diz respeito, principalmente, aquele tipo de material que 

apresenta melhores índices qualitativos, tendo em vista sua escassez.  

Ainda existem casos em que os pequenos proprietários de terras, por não 

disporem de outra renda, no período de estiagem estocam o barro retirado dos 

açudes para serem comercializados durante o período chuvoso. Por outro lado, 

ainda constatamos que nesse período, quando os reservatórios estão cheios e a 

aquisição da matéria-prima se torna mais escassa, os empresários locais buscam a 

argila nas margens dos rios localizados nas proximidades dos empreendimentos ou 

em áreas de sequeiro, que dispõem de pequenas reservas. Esse material é 

considerado pela grande maioria dos ceramistas como sendo de qualidade inferior e 

serve para ser misturado com o material estocado nas empresas. 

No entanto, as problemáticas referentes ao uso desordenado do solo não se 

limita apenas ao território do Seridó, pois a argila utilizada nas indústrias de 

cerâmicas da região advém também de outros municípios situados no estado da 

                                                 
8 Entrevista concedida por Francisco Crispin de Azevedo, sócio da Associação Comunitária dos 
Oleiros da Comunidade Cachoeira em Parelhas, em 14/12/2010. 
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Paraíba. A lógica para a comercialização da argila extraída desses municípios é a 

mesma, sendo que muitos ceramistas afirmaram que a distância é o principal 

empecilho para a compra desse produto, haja vista o encarecimento nos custos. 

Nesse caso muitos ceramistas ao irem comercializar as telhas nos estados vizinhos 

compram a argila nesses espaços transportando-a para as cerâmicas. Em média 

para atender a demanda mensal das indústrias locais é necessário um total de 2.902 

caminhões com capacidade de transporte de 20 (Vinte) toneladas cada um (figura 

9), a um custo de 400 reais a carrada de argila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: Caminhão transportando argila para abastecer indústria de cerâmica no 
município de Acari. 
Fonte: O Autor (2010) 
 
 
Essa problemática decorrente do uso da argila no Seridó tem posto em 

evidência a negligência das autoridades e dos demais atores envolvidos com a 

legislação vigente, tendo em vista o descumprimento das leis que regem a extração 

de materiais minerais do solo e subsolo. De acordo com a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, em seu artigo nº 225 § 2º, “aquele que explorar recursos minerais 

fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. Como diz Silva, V. 

(1999, p. 103; 104) a extração de argila “[...] deveria ocorrer, somente, a partir da 
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autorização legal da lavra, através de alvará e/ou licença concedida pela Prefeitura 

Municipal ou pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), pois trata-

se de uma extração mineral [...]” que, por sua própria natureza, provoca sérias 

modificações no espaço geográfico.  

Durante a pesquisa realizada in loco, observou-se que os ceramistas não 

dispõem de nenhuma informação quanto à durabilidade das reservas e muito menos 

conhecem a legislação ambiental que deveria ser aplicada na íntegra. O que 

prevalece é a lei do lucro imediato, sem atentar para as repercussões futuras dessas 

ações impostas e consolidadas atualmente no território do Seridó. Nesse caso, 

essas empresas estão sujeitas ao que determina a lei de que a extração de qualquer 

bem mineral sem licença constitui crime, estando sujeito a pena de 3 (três) meses a 

3 (três) anos de reclusão e multa compensatória pelos danos causados ao meio 

ambiente9. Além disso, o artigo nº 225 § 3º determina que o infrator deva além de 

recuperar a área explorada responder juridicamente pelas suas condutas10 

extrativistas.  

O uso do território seridoense pelas indústrias de cerâmica vermelha trata-se 

de uma apropriação ilícita dos recursos que são um bem público e devem ser 

protegidos, como consta na legislação vigente. Nesse caso, trata-se da privatização 

dos lucros e da socialização dos problemas como a erosão e o empobrecimento do 

solo.   

Essa realidade evidencia que essas indústrias estão alocadas neste território 

também pelos mesmos disporem de uma frouxidão normativa que facilita a 

apropriação ilícita desses recursos sem nenhuma penalização, de modo que os 

ceramistas se encontram desobrigados a repararem os danos causados ao meio 

ambiente e a população afetada. 

Além das problemáticas resultantes da extração de argila, as indústrias de 

cerâmica vermelha têm um potencial poder de transformação sobre a cobertura 

vegetal, que tem sido comercializada para fins energéticos. Para Sobrinho (2002) 

uma das necessidades da sociedade ainda concentra-se na busca crescente por 
                                                 
9 A lei federal que regulamenta o assunto é a lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, que assim se 
pronuncia: “Art. 21 – A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a 
competente permissão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de reclusão de 3 (três) meses a 3 
(três) anos e multa. 
 
10 De acordo com o Artigo 225 § 3º “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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fontes energéticas que subsidiem as práticas econômicas e o desenvolvimento da 

sociedade. “A planta foi a primeira forma de suprimento energético que o homem 

aprendeu a usar [...].” (SOBRINHO, 2002, p. 122), sendo que até hoje ainda é muito 

requisitada, principalmente, em alguns setores industriais que ainda não avançaram 

na substituição das antigas fontes de suprimento energético por sistemas modernos 

que utilizem fontes alternativas de geração de energia.  

Sobre a realidade do Nordeste brasileiro em relação ao consumo de 

recursos florestais, pelos diversos setores industriais, pode-se afirmar que a 

cerâmica é a principal consumidora de lenha, conforme pode ser averiguado na 

tabela 7.  

 

Tabela 7 - Consumo anual de combustíveis florestais no Setor Industrial do Nordeste (2006) 
Ramos industrial Participação (%) tMS (x 106) Tipo 

Cerâmica vermelha 40% 1,68 Lenha 
Ferro gusa 30% 1,26 Carvão 
Gesso 6% 0,26 Lenha 
Cal 4% 0,17 Lenha 
Farinha 4% 0,17 Lenha 
Calcário 2% 0,08 Lenha 
Cimento 2% 0,08 Carvão 
Caulim 1% 0,04 Lenha 
Doces 1% 0,04 Lenha 
Óleos vegetais 1% 0,04 Lenha 
Outros  9% 0,38 * 
TOTAL Setor Industrial 100% 4,20 * 

Fonte: Riegelhaupt; Pareyn (2010). 
 
Notas: * dado não informado 
 

Em consonância com essa realidade, o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Seridó referenda que a população residente no território do Seridó 

apresenta uma elevada dependência dos recursos florestais, principalmente com 

relação a “matéria de lenha e carvão vegetal, utilizados como energéticos, tanto pelo 

setor domiciliar quanto pelos setores industrial e comercial”. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2000, v.1, p. 69).  

Nesse cenário, destacam-se as indústrias de cerâmica vermelha que têm 

como principal insumo energético a lenha, alimentando os fornos durante o processo 

de queima. Nesse ínterim, Sobrinho (2002, p. 68) afirma que os efeitos das 
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cerâmicas “[...] não se limitam à formação de grandes crateras para retirada do 

barro; prolonga-se até a destruição da cobertura vegetal para obtenção da lenha 

necessária à queima dos fornos”.  

Como esses fornos apresentam uma estrutura inadequada, o calor não é 

distribuído de forma igualitária, havendo uma produção de grandes quantidades de 

rejeitos provenientes do processo de queima, gerando entulhos que são depositados 

às margens das estradas, nos leitos dos rios e muitas vezes descartados nos pátios 

das cerâmicas como pode ser observado na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Pilhas de rejeitos em indústria de cerâmica vermelha em Parelhas. 
Fonte: O Autor (2010) 

 

A utilização da lenha como matriz energética para alimentar os fornos das 

indústrias de cerâmica vermelha vem provocando, ao longo das duas últimas 

décadas, sérios impactos ambientais no ecossistema de Caatinga, pois essa 

vegetação vem sendo retirada para o uso nas indústrias sem nenhum plano de 

manejo ou orientação técnica adequada, o que vem afetando diretamente o 

equilíbrio ambiental do ecossistema em vários espaços do território seridoense, pois 

a retirada ilegal da vegetação, que na maioria dos casos, é seguida de queimada 
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vem contribuindo diretamente para acelerar o processo de extinção de espécies da 

fauna e da flora local. 

Os impactos resultantes do desmatamento indiscriminado dos recursos 

florestais “[...] levam a uma redução da biodiversidade da Caatinga, ampliam as 

áreas devastadas e, consequentemente, comprometem negativamente a qualidade 

de vida das populações que habitam esse espaço.” (RIO GRANDE DO NORTE, 

2010, p. 189). 

A retirada da cobertura vegetal seguida das práticas de queimadas acelera a 

perda da capacidade produtiva dos solos, bem como intensifica os processos 

erosivos que contribuem para o assoreamento dos corpos de água a jusante das 

áreas degradadas. Com a destruição da vegetação por períodos prolongados, 

seguido da queima essas áreas são submetidas a perdas irrecuperáveis no que diz 

respeito a “[...] diversidade florística e faunística, aceleração dos processos de erosão e 

declínio da fertilidade do solo e da qualidade da água por sedimentação.” (PEREIRA, 

2007, p. 56). 

Com a retirada da vegetação principalmente em áreas que apresentam 

declividade acentuada, os solos mais férteis encontrados nesses espaços são “[...] 

carreados pelas chuvas intensas para as partes mais baixas contribuindo para o 

assoreamento dos corpos de água como: rios, lagoas e reservatórios, implicando na 

redução da capacidade hídrica de armazenamento e na produção.” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2010, p. 182). 

Ao longo dos anos, a crescente demanda por recursos florestais tem 

contribuído para devastar grandes áreas de mata nativa, o que tem provocado a 

escassez da lenha em vários municípios da região, sobretudo naqueles espaços que 

possuem segmentos que utilizam a lenha como matriz energética. 

Em todas as indústrias visitadas o principal insumo energético usado nos 

fornos ainda é a lenha, liderada pela algaroba (Prosopis juliflora) e pela poda do 

cajueiro (Anarcadium accidentale) que, de acordo com os entrevistados, são as mais 

utilizadas. O motivo para a recorrência a essas duas espécies decorre da 

fiscalização dos órgãos de defesa do meio ambiente que restringem o consumo de 

lenha nativa por essas indústrias, embora tenham casos em que as indústrias 

empreguem a lenha de jurema (Mimosa hostilis), de catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis) e até de aveloz (Euphorbia tirucalli), no processo de queima. No gráfico 
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7 são apresentados os dados referentes ao percentual de entrevistados que utilizam 

estes tipos de lenha. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7: Percentual de entrevistados que afirmaram utilizar as seguintes espécies 
florestais no processo de queima 
Fonte: Pesquisa de Campo (2010) 

 

Considerando os dados fornecidos pelos ceramistas durante a pesquisa de 

campo, a maior parte da lenha utilizada no processo de queima dos artefatos de 

cerâmica (52%) é de algaroba, seguido pelo cajueiro (30%), jurema (11%), 

catingueira (4%) e aveloz (3%). Essas informações revelam que os ceramistas 

mascaram a realidade, pois nas visitas realizadas nas indústrias pôde-se constatar 

uma grande quantidade de lenha nativa, que é imediatamente queimada para não 

ser alvo de multas, originadas nas visitas dos fiscais do IBAMA, que periodicamente 

fazem vistorias nas empresas. 

A lenha nativa é retirada ilegalmente por pequenos agricultores de áreas 

protegidas por lei como: morros, montes e serras, bem como aquelas situadas às 

margens dos reservatórios de água naturais ou artificiais e matas ciliares situadas ao 

longo dos rios (figura 11). 
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Figura 11: Pilha de lenha retirada ilegalmente nas proximidades do Rio Cobra, 
município de Jardim do Seridó. 
Fonte: O Autor (2009) 
 

A retirada clandestina de madeiras em vários municípios do território 

seridoense se constitui atualmente como uma prática rotineira, que tende a se 

intensificar, devido a ausência de outra fonte de combustível que substitua 

gradativamente o uso da lenha como matriz energética. Outros fatores que agravam 

ainda mais a depauperação dos recursos florestais nesse espaço são a ampliação 

das áreas de pastagens para o gado e, sobretudo, a ausência de alternativas 

econômicas que garantam a sobrevivência da população camponesa nos períodos 

de estiagens, pois é justamente nesse período, que a situação financeira dos 

agricultores colabora para aumentar a pressão sobre os recursos florestais e 

edáficos na região. Deste modo, por serem as únicas alternativas existentes, os 

agricultores são obrigados a comercializar esses recursos naturais para garantir a 

renda necessária a sobrevivência da família.  

No que se refere ao preço praticado atualmente pelo metro estere de lenha 

de algaroba, os ceramistas foram unânimes em afirmar que devido à escassez 

desse tipo vegetal, cada metro chega a custar cerca de R$ 35,00, podendo variar de 

acordo com a distância onde o proprietário adquire esse produto. Comparando esse 
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valor com o praticado durante o ano de 200811, quando o metro estere de algaroba 

era comercializado a R$ 22,72, verifica-se um aumento de 35,09% no preço desse 

insumo, o que evidencia a escassez na oferta deste insumo energético.  

Com a diminuição na oferta da lenha nativa, com as constantes fiscalizações 

e com o aumento no preço da lenha de algaroba, a alternativa encontrada pelos 

empresários do setor ceramista tem sido recorrer a poda do cajueiro (Anacardium 

accidentale), espécie liberada pelos órgãos ambientais que atualmente vem sendo 

utilizado constantemente no pólo ceramista do Seridó. É comum encontrarmos nos 

pátios das cerâmicas estoques de lenha de cajueiro, como pode ser vislumbrado na 

figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Pilhas de lenha de cajueiro estocada em indústria de cerâmica Vermelha 
situada no município de Parelhas 
Fonte: O Autor (2010) 

                                                 
11 Esse valor foi identificado durante a realização do Diagnóstico do uso da lenha nas atividades 
agroindustriais do território do Seridó, realizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Seridó no ano de 2008.  
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A lenha do cajueiro provém de áreas de fruticultura, principalmente da região 

da Serra de Santana12, em que o uso desordenado dessa espécie vem causando 

sérias problemáticas para os municípios que compreendem essa microrregião, pois 

a população residente nesse espaço sobrevive quase que exclusivamente das 

atividades agrícolas, tendo na cajucultura sua principal fonte geradora de emprego e 

renda, e que agora vem sendo dizimada para atender às necessidades das 

indústrias de cerâmica vermelha. Desse modo, a prática da poda do cajueiro, que 

antes era feita de forma seletiva, atualmente é realizada de forma avassaladora, pois 

a planta é totalmente cortada, inviabilizando a sua rebrota (ver figura 13).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Desmatamento indiscriminado das áreas ocupadas com cajueiro na 
comunidade Baixa Verde, no município de Lagoa Nova 
Fonte: Silva, E. (2008) 
 

A ilustração referendada acima traz à tona uma grande preocupação, pois 

grande parte das lavouras permanentes existentes na Serra de Santana está sendo 

dizimada pelos seus proprietários para comercializarem a lenha com as indústrias de 

cerâmicas que compram esse insumo ao preço de R$ 35,00 cada metro. No entanto, 

                                                 
12 De acordo com a divisão estabelecida pelo IBGE (1989), os municípios que compreende a 
microrregião da Serra de Santana são: Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana do Matos, 
São Vicente e Tenente Laurentino Cruz.  
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o lucro imediato adquirido com a venda do cajueiro não cobre os prejuízos 

ambientais, sociais e econômicos, pois existem vários casos de produtores que 

venderam suas plantações de cajueiro para servirem de insumo energético e 

atualmente não tem mais do que sobreviver, pois grande parte de sua renda era 

retirada da venda da castanha de caju e da fabricação do pendúculo. Assim, com a 

devastação dessas áreas de fruticultura o produtor perde sua principal fonte de 

renda, aumentando dessa forma a problemática socioeconômica nesses espaços. 

Para intensificar ainda mais a degradação do solo, os proprietários ainda 

queimam a poda que sobra no campo com a retirada dos cajueiros, aniquilando 

todas as formas de vida existentes no solo, deixando-o mais vulnerável aos 

processos erosivos, tendo em vista que os solos dessa área são arenosos13 (ver 

figura 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14: Desmatamento das áreas ocupadas com cajueiro seguido de 
queimadas na comunidade Cinco Cantos, município de Tenente Laurentino Cruz 
Fonte: Silva, E. (2008) 

                                                 
13 BRASIL, MDA. Plano territorial de desenvolvimento rural sustentável do Seridó – PTDRS. 
Natal, 2010. Os solos arenosos compostos por Areias Quartizosa, Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Regossolo, bastante comuns em áreas serranas como a Serra de Santana e João do Vale, além das 
margens de alguns rios que cortam a região, constitui-se de um horizonte superficial bastante 
arenoso que permite uma elevada taxa de infiltração de água, utilizando, assim, de forma satisfatória 
as chuvas que caem sobre o solo. Em geral são solos que oferecem baixa fertilidade e são bastante 
susceptíveis à erosão, principalmente quando são deflagradas práticas inadequadas de uso do solo, 
que acabam deixando-os vulneráveis às chuvas intensas que desagregam a estrutura superficial do 
solo, carreando-os para as partes mais baixas. 
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Assim, percebe-se que a destruição da vegetação, seja ela nativa ou não, 

se constitui como o primeiro passo para comprometer o equilíbrio ambiental do 

ecossistema, uma vez que com a retirada da cobertura vegetal a fauna local 

começa a desaparecer, caso das abelhas nativas que dependem da vegetação para 

sobreviver, pois o corte e a queima de árvores como a imburana, a catingueira e o 

cumaru (morada natural das nossas abelhas silvestres) levam a um rápido 

desaparecimento dessas espécies.  

Com o corte da vegetação e a poluição do ar nas áreas próximas aos 

estabelecimentos industriais, várias espécies de aves e insetos que habitavam o 

local são afugentadas causando sérios desequilíbrios ambientais. Em vários 

municípios do território as abelhas jandaíras, fonte de renda para vários produtores 

familiares da região, estão abandonando as colméias, deixando sérios prejuízos 

para o meio ambiente e consecutivamente para os pequenos produtores rurais, que 

não tem mel para a comercialização. De acordo com um agricultor familiar residente 

no município de Jardim do Seridó, “aqui antigamente tinha muita abelha, cada 

produtor tinha umas quinze colméias e hoje não tem mais abelhas, só umas duas, 

por causa da fumaça da cerâmica que fica aqui bem pertinho e do desmatamento”14. 

Deste modo, conclui-se que a ação do homem abrindo clarões na Caatinga 

promoveu o desequilíbrio biológico, fazendo reduzir as condições de sobrevivência 

da fauna apícola e de outras espécies silvestres. 

 Em se tratando da quantidade de lenha requisitada pelas indústrias de 

cerâmica vermelha constatou-se um crescimento no volume utilizado se 

considerarmos os dados divulgados pela ADESE (2008), quando o total de insumo 

utilizado era de 22.749 metros estéres de lenha. Atualmente o valor divulgado por 

essas empresas atingiu o total de 31.170 metros estere de lenha durante um mês, 

conforme apresentado na tabela 8. 

                                                 
14 Informação concedida pelo Senhor Manoel Valentin do Nascimento, agricultor familiar residente no 
município de Jardim do Seridó. 
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Tabela 8 - Consumo mensal de lenha pelas cerâmicas no território do Seridó - 2010 

Região/ Municípios Consumo mensal de lenha 
(em metros/estereos) 

Produção mensal 
(milheiros) 

Seridó 31.170 42.587 

Parelhas 11.488 18.690 

Carnaúba dos Dantas 7.720 15.030 

Cruzeta 3.130 3.880 

Acari 2.354 2.325 

Santana do Seridó 1.736 3.250 

Jardim do Seridó 1.482 4.110 

Currais Novos 1.400 2.772 

Caicó 760 1.200 

Jucurutu 400 280 

Ouro Branco 250 200 

São Vicente 240 500 

Cerro Corá 120 50 

Jardim de Piranhas 90 300 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 

Considerando essa realidade, pode-se referendar que Parelhas, Carnaúba 

dos Dantas e Cruzeta são os maiores consumidores de lenha do referido território, 

respondendo sozinhos por 71,67% do consumo total desse insumo energético nessa 

atividade industrial. Enquanto que os demais municípios respondem por apenas 

28,33% desse consumo. No entanto, há registros oficiais de que essa quantidade de 

lenha informada pelos ceramistas é apenas a ponta do iceberg, tendo em vista que 

por causa das constantes fiscalizações, eles omitem o total de insumo energético 

utilizado. Nessa perspectiva, Schwob (2007, p. 191), ao tratar do consumo da lenha 

na região do Seridó para 65 indústrias de cerâmica vermelha, estima “que seu 

consumo de lenha e resíduos vegetais seja da ordem de 60.000 m3/mês, com uma 

relação específica de consumo de lenha da ordem de 1,8 m3/milheiro (cerca de 1000 

kcal/kg)”.  

Assim, os dados apontam que o consumo de lenha deve ser muito superior 

ao informado pelos ceramistas, o que potencializa ainda mais a área afetada pelo 

desmatamento, ocasionando problemáticas ambientais no território seridoense. É 

muito comum nas pequenas propriedades rurais a presença de áreas desmatadas 

para atender a demanda das indústrias de cerâmicas, como pode ser observado na 

figura 15.  
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Figura 15: Área desmatada para suprir a demanda de indústria de cerâmica vermelha 
em Jardim do Seridó. 
Fonte: O Autor (2010) 
 

Como pode ser observada, a cobertura vegetal está perdendo sua 

autenticidade e sua diversidade biológica. As áreas de Caatinga estão dominadas 

pela presença de espécies como a jurema que apresentam índices de resistência 

bem superiores ao das demais espécies nativas.  

Com relação à aquisição da matriz energética utilizada nesses 

empreendimentos, a maior parte dos ceramistas (68,57%) afirmou que a cada dia 

esse produto está mais difícil de ser adquirido, embora 31,43% tenham considerado 

que não encontram dificuldades para comprar lenha, por comprarem de 

fornecedores ilegais. Durante a pesquisa, alguns entrevistados relataram que retirar 

a lenha de forma consecutiva de uma determinada área provoca sérios problemas 

de erosão e inibe a recuperação da vegetação, mas mesmo assim afirmaram que 

dependem da lenha para garantir a sobrevivência da família e não tem nenhuma 

outra alternativa econômica, por isso continuam executando essa prática extrativista. 

As afirmações estão em consonância com a realidade exposta por Lefebvre (apud 

SAQUET, 1996, p. 85) de que “a satisfação e a insatisfação andam lado a lado, se 

afrontam segundo os lugares e as pessoas. O conflito não aparece sempre, nem é 
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dito. Evita-se falar dele e torná-lo manifesto, mas ele está aí, constante, latente, 

implícito”.  

Em decorrência desse processo as ações mitigadoras do desmatamento 

preconizadas por instituições de pesquisa e de proteção ao meio ambiente, no 

território do Seridó, não alcançam os seus objetivos por travarem numa problemática 

muito maior que é a social. Em consonância com esse pensamento, afirma-se que  

 

A alta dependência da lenha como fonte energética para a manutenção da 
frágil economia do Seridó [...], inibe qualquer ação no sentido de paralisar e 
até mesmo racionalizar a sua utilização. As seguidas intervenções nessa 
direção, feitas pelos órgãos ambientais, como IBAMA e IDEMA, são sempre 
contestadas com argumentações relacionadas à necessidade de 
preservação dos empregos gerados pelas atividades econômicas que 
utilizam a lenha como insumo energético. (AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SERIDÓ, 2003, p.11). 

 

Como visto anteriormente, a população seridoense, sobretudo a residente no 

campo apresenta uma elevada dependência em relação ao extrativismo vegetal, 

considerada uma importante fonte de renda para essa população. Durante a 

pesquisa constatou-se que a retirada de lenha da mata nativa para abastecer as 

cerâmicas é uma prática cotidiana e esse desmatamento é realizado sem nenhum 

manejo, o que acaba comprometendo a sobrevivência dessa população no campo. 

Muitas vezes acontecem apreensões15 de lenha nativa nas rodovias federais, sendo 

que a maior parte da lenha retirada da Caatinga é transportada por estradas vicinais 

e por rodovias estaduais.  

Dessa forma, a ocorrência de algumas apreensões de lenha nativa é apenas 

uma pequena mostra do que acontece rotineiramente nas estradas no Seridó, por 

onde circulam grandes quantidades de lenha camuflada na escuridão da noite, que 

chegam aos pátios das cerâmicas sendo imediatamente queimadas. Há relatos de 

moradores que alguns caminhoneiros que transportam lenha das serras de 

                                                 
15 Notícia divulgada no dia 04 de setembro de 2010. Um caminhão carregado com 15 m de lenha 
nativa, sem cobertura do Documento de Origem Florestal, foi retido no final da última semana pela 
Polícia Rodoviária Federal nas imediações da cidade de Acari/RN, e entregue no dia de ontem ao 
IBAMA – Escritorio Regional de Caicó, para os devidos procedimentos legais. Com base no novo 
Decreto nº 6.514/2008, que revogou o Decreto 3.179/1999, elevando os valores de multas e criando 
novos enquadramentos para as infrações cometidas contra o meio ambiente, o proprietário do 
mesmo foi autuado em R$ 4,5 mil (R$ 300, por metro). Antes o valor cobrado por metro era de R$ 
100,), além de ter o veículo apreendido até decisão final da justiça. 
Anteriormente, o infrator após autuado e ter o produto ou subproduto florestal apreendido, 
descarregado, retirava o veículo utilizado na infração mediante assinatura de um Termo de Fiel 
Depósito. 
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Parelhas, saem durante a madrugada para comprar lenha nativa nas encostas das 

serras, com o intuito de burlar a fiscalização que normalmente ocorre durante o dia. 

Nesse cenário, uma das alternativas encontradas tem sido a substituição da 

lenha por outras fontes energéticas. As cerâmicas, na sua grande maioria, não têm 

demonstrado interesse para mudar a matriz, visto a elevada quantidade de recursos 

necessários à adaptação dos fornos. Poucas cerâmicas têm consorciado a lenha 

com outros produtos como a casca do coco e os resíduos de fábricas de movelaria; 

isso porque os fornos não são adaptados para queimar esses produtos, requisitando 

uma grande quantidade de material energético.  

A cerâmica Tavares, por exemplo, localizada no município de Parelhas tem 

consorciado a lenha com outras fontes energéticas e, além disso, tem um plantio de 

mudas para distribuição na comunidade e áreas circunvizinhas. Além disso, as 

cerâmicas associadas à ACVC têm comprado lenha de área de manejo florestal, 

apesar da oferta não estar atendendo à demanda, o que incide novamente no 

aumento da pressão sobre os recursos florestais do estado e de outros municípios 

localizados no estado da Paraíba. 

Quanto à política salarial, a mão-de-obra empregada no setor produtivo é 

assalariada, recebendo valores que variam de um a dois salários mínimos. Tomando 

a totalidade das cerâmicas visitadas, constatou-se que apenas 70% dos 

empregados têm seu contrato registrado na Carteira do Ministério do trabalho. A 

carga horária de trabalho está acima de 48 horas semanais, contrariando a 

legislação vigente. Essa precarização da mão-de-obra se dá também com aqueles 

indivíduos que são contratados temporariamente sem nenhum vínculo com a 

empresa. A pesquisa revelou que dos 2.804 trabalhadores empregados 190 são 

temporários, o que não lhes garante nenhuma estabilidade trabalhista. 

Além da elevada carga horária de trabalho esses trabalhadores estão 

submetidos a condições de insalubridade, com a inexistência de equipamentos de 

segurança. Os queimadores de telha, por exemplo, estão submetidos a elevadas 

temperaturas (figura 16) em torno dos fornos que chegam a atingir 900 graus 

Celsius, correndo o risco de sofrerem graves queimaduras, devido à proximidade 

das fornalhas que exigem o abastecimento constante de lenha, durante o período de 

queima que pode levar até 12 horas ininterruptas.  
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Figura 16: Queimadores de telha submetidos a altas temperaturas dos fornos 
de Cerâmica localizadas no município de Carnaúba dos Dantas 
Foto: ADESE (2004) 

 

Outra preocupação é a inalação constante de fumaça, que é liberada 

durante o processo de queima (figura 17), pois os trabalhadores não utilizam 

máscaras de proteção quando estão desempenhando suas funções. Como diz 

Nascimento (2007, p. 132) a queima da lenha nas cerâmicas “[...] libera fuligem e 

fumaça carregada de poluentes, que provocam alteração indesejável na qualidade 

do ar”. Dessa forma, as partículas menores são carregadas mais facilmente pelo 

vento, penetrando nas vias respiratórias dos habitantes que residem nas 

proximidades dessas indústrias, provocando doenças respiratórias. 
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Figura 17: Fumaça liberada durante o processo de queima da lenha na Cerâmica 
da Associação Comunitária de Cachoeira, Parelhas. 
Fonte: O Autor (2010) 

 

Quanto às cinzas produzidas durante o processo de combustão, seu 

descarte é realizado sem nenhuma orientação técnica e ambiental. No que diz 

respeito às cinzas produzidas pela indústria cerâmica, Lucena (2007, p. 27) afirmou 

que estas “[...] são descartadas em terrenos, aterros não preparados e lixões 

provocando a poluição de rios, poluindo os solos e, até mesmo, o ar, prejudicando a 

qualidade de vida das populações que vivem próximos a estes locais”. Assim, o 

descarte desses poluentes em locais inapropriados pode provocar problemas de 

saúde pública. A emissão destes poluentes tem provocado sérias consequências 

para a fauna e a flora local, repercutindo negativamente sobre as populações 

residentes no entorno das referidas indústrias.  

A precarização da mão-de-obra revela-se também nos constantes acidentes 

que acontecem nos pátios das cerâmicas. Durante a execução do presente estudo, 

por exemplo, constatou-se a morte de um trabalhador16 numa cerâmica no município 

                                                 
16 A ocorrência dessa fatalidade foi publicada em diversos meios de comunicação, inclusive, em 
alguns sites. Sobre isso, SILVA (2010) afirmou em matéria publicada em site que o “ceramista 
Jardeceli Sabino de Azevedo, de 44 anos de idade, conhecido carinhosamente por “Jaquito”, 
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de Jardim do Seridó. Seu corpo foi encontrado num barreiro onde se retirava água 

para abastecer a cerâmica, após receber uma descarga elétrica de uma bomba que 

fornecia água à unidade fabril. A morte desse trabalhador de 44 anos revela a 

precarização dessas indústrias alocadas nesse território, que não dispõem de 

equipamentos que garantam a segurança no trabalho. Já na comunidade Carnaúba 

de Baixo, em Carnaúba dos Dantas, também foi registrada a morte de um 

trabalhador17 de 27 anos de idade, no dia 04 de setembro de 2010, durante a 

execução de suas funções.  

A ausência de equipamentos de proteção e de orientação técnica provoca 

sérios acidentes de trabalho. Essa realidade é uma constante no dia-a-dia dos 

trabalhadores que ficam à mercê de condições de trabalho precárias. No universo 

pesquisado, constatou-se que a maior parte dos trabalhadores não usa capacetes, 

botas, luvas e nenhum equipamento de segurança e proteção, como também não 

recebem capacitação para a execução das atividades diárias.  

A pesquisa com alguns trabalhadores revelou que muitos se sujeitam a 

trabalhar nessa atividade por não disporem de alternativas menos degradantes e por 

necessitarem da remuneração para sustentar sua família. Os depoimentos foram os 

mais variados, mas podemos elencar algumas considerações quanto à situação a 

qual estão submetidos esses trabalhadores.  

Os empresários defendem a atividade afirmando que esta contribui para a 

geração de emprego e renda para a população local, mas constata-se uma 

                                                                                                                                                         

residente no Sítio Recanto município de Jardim do Seridó, faleceu no início desta tarde de quarta-
feira (16), vítima de uma descarga elétrica, no barreiro que fornece água para a produção de telhas 
da “Cerâmica Peruana”, localizada no Povoado Currais Novos, onde a vítima trabalhava há vários 
anos. Conforme relato de um dos sócios da empresa ceramista, o funcionário era responsável pelo 
funcionamento da bomba que puxa água para a produção de telhas, e por volta do meio dia, o 
mesmo foi olhar se a bomba estava funcionando corretamente, quando deve ter recebido a descarga 
elétrica, ficando então submerso dentro d’água, sendo achado por volta das 13:00 hs pelo patrão que 
foi comunicado pelos outros funcionários da ausência de ‘Jaquito’ ”. SILVA, Cardoso. Choque 
elétrico mata ceramista dentro de barreiro em cerâmica de Jardim do Seridó.  Disponível em:< 
http://oanjo-voador.blogspot.com/2010/06/choque-eletrico-mata-ceramista-dentro.html> Acesso em: 
20/01/2011. 
17 Sobre a morte desse trabalhador em Carnaúba dos Dantas, Silva (2010) afirmou que “mais um 
jovem trabalhador da indústria ceramista perde a vida quando exercia as suas atividades funcionais. 
O acidente ocorreu por volta das 14 horas do dia de ontem (04). Joilson José Dantas de Azevedo 
(27), que residia no povoado “Ermo”, foi eletrocutado ao tocar em um fio de alta-tensão que tinha 
caído ao solo, minutos antes, após uma máquina retro-escavadeira derrubar um poste de iluminação 
existente no pátio da Ceramica Chico de Keca Ltda, estabelecida no sítio Carnaúba, neste município. 
A cerâmica pertence ao atual vereador carnaubense “Chico de Keca”, que concorre nas próximas 
eleições ao cargo de vice prefeito, na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Zeca Pantaleão”. SILVA, 
Cardoso. Jovem é eletrocutado por fio de alta-tensão. Disponível em:< 
http://www.cardososilva.com.br/category/serido/page/41/> Acesso em: 20/01/2011. 
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apropriação indevida dos recursos humanos, que são usados sem nenhum respeito 

a dignidade e ao bem-estar desses indivíduos.  

Alguns empresários afirmaram que o maior problema encontrado atualmente 

é a falta de trabalhadores. Na comunidade Currais Novos, em Jardim do Seridó, 

muitos jovens têm migrado da atividade ceramista para desempenhar suas funções 

nas fábricas de roupas que estão se instalando na comunidade. Com isso, os 

ceramistas estão indo buscar mão-de-obra nas áreas circunvizinhas e muitas vezes 

a produção fica comprometida por falta de trabalhador. Na comunidade Tuiuiú, em 

Santana do Seridó, um dos ceramistas afirmou que os jovens de hoje não tem 

disposição de trabalhar numa atividade que necessite empreender esforço físico. 

Para ele, “os jovens só querem vida boa, não tem coragem de trabalhar como seus 

pais. Preferem ficar desempregados”.  

É importante frisar que muitos ceramistas comungam dessa visão, para eles 

as pessoas precisam se submeter às condições de trabalho desumanas, mesmo 

que esse trabalho provoque sérios problemas de saúde. Para eles, os jovens 

precisam começar desde muito cedo empreender seus esforços nessa atividade, 

sem questionar sua viabilidade e quem são os verdadeiros beneficiados com essa 

prática. O grande interesse é se apropriar dessa mão-de-obra que aflora como 

potencial para gerar lucro para estes empresários.  

A apropriação do território pelas indústrias de cerâmica vermelha provocou o 

reordenamento desse território para atender às necessidades da atividade em 

expansão. Nesse contexto, novos fixos (galpões, fornos, escritórios administrativos, 

dentre outros) foram estabelecidos pelo processo imediato do trabalho, para garantir 

a dinamização da atividade ceramista.  

As cerâmicas também modificaram a intensidade nos fluxos no interior do 

território, visando permitir a distribuição dos produtos, a comercialização e o 

consumo, sendo rotineiro o vai e vem de caminhões transportando matéria-prima, 

insumo energético ou produtos fabricados, sobretudo, em Parelhas e Carnaúba dos 

Dantas. Além disso, a produção dessas empresas intensificou o fluxo entre esse 

espaço com outras áreas do país, obrigando o estabelecimento de novas formas de 

intermediação ligadas à produção industrial, como a compra de máquinas em outros 

estados do país, sobretudo, em Santa Catarina, principal fornecedor de maromba e 

demais equipamentos para o processo produtivo da cerâmica.  



116 

 

Enfatiza-se também a integração do território produtor de cerâmicos 

vermelhos (Seridó potiguar) com os armazéns de construção localizados em outros 

estados da região Nordeste, que consomem grande parte da produção seridoense, 

como também com o estado do Pará, conforme apresentado no mapa 5. Esses 

espaços funcionam como entrepostos comerciais que compram os produtos 

fabricados no Seridó e revendem-nos a preços bem mais elevados, apropriando-se 

dos lucros.   
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Mapa 5: Espaços que participam da instância de produção do circuito espacial de cerâmicos 
vermelhos alocada no Seridó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaboração cartográfica: Vivian Meireles/Organização dos dados: Judicleide de A. Nascimento 



118 

 

Em se tratando da produção propriamente dita percebe-se que é nos 

entornos territoriais de Parelhas e Carnaúba dos Dantas onde concentram 56% das 

indústrias que servem ao circuito produtivo dos cerâmicos vermelhos, nas quais 

acontecem as maiores problemáticas sociais e espaciais. As transformações 

ocorridas nesse espaço se realizam a partir de heranças dos períodos anteriores, 

tendo em vista que esses municípios já eram redutos de produção oleira. No 

entanto, sua intensificação no atual período se deu devido ao aumento no número 

de indústrias e na produção que se apresenta ascendente. Para muitos munícipes, a 

cerâmica é uma atividade importantíssima para a economia do referido território.  

As problemáticas sociais e ambientais dominantes nessa área resultam de 

escolhas feitas pela sociedade seridoense ao longo dos últimos anos. A opção por 

essa atividade, sobretudo, em Parelhas e Carnaúba dos Dantas, principais pólos 

produtores, revela que é justamente nesses espaços em que as transformações são 

mais evidentes, criando uma paisagem dominada por estabelecimentos de 

fabricação de telhas em que as condições de trabalho comprometem a saúde dos 

envolvidos com o processo produtivo. 

A forma como o processo produtivo da indústria de cerâmica vermelha vem 

se consolidando nos últimos anos no Seridó mostra a inviabilidade dessa atividade 

para a região, tendo em vista a recorrência a argila, como mineral a ser 

transformado e a lenha como principal insumo energético. Além da depredação do 

homem, que é outro aspecto que precisa ser considerado. 

Assim, a apropriação do território pelas cerâmicas para a realização do 

circuito produtivo tem posto em evidência problemáticas sociais e ambientais que 

merecem a proposição de ações por parte da sociedade civil organizada e do 

Estado, no sentido de melhorar as condições de vida da população local. O Estado 

deve ser um dos membros mais ativos nesse processo, tendo em vista que ele 

incentivou a alocação das indústrias de cerâmica vermelha, inclusive com a 

disponibilidade de recursos financeiros para as associações comunitárias que não 

dispunham de capital para a implantação de unidades produtoras de telhas e tijolos.  

Este território está sendo depauperado para garantir o enriquecimento de 

pequena parcela de atores locais que exploram uma mão-de-obra que não dispõe 

de melhores alternativas empregatícias.  

Por outro lado, afirma-se que essa atividade apresenta sinais de 

esgotamento, visto que os recursos como lenha e argila vem sendo explorados de 
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maneira predatória, e que sua aquisição está ficando cada vez mais difícil. Assim, as 

cerâmicas se apresentam num momento de crise, tendo em vista que as mesmas 

necessitam de uma grande quantidade de recursos minerais e vegetais para 

garantirem sua produção de telhas. Aliado a esses fatores, constata-se que grande 

parte das indústrias alocadas nesse território ainda produz de forma bastante 

precária, não havendo capital financeiro para modernização da infra-estrutura 

produtiva, o que colabora para que esses empreendimentos fiquem defasados com 

o passar do tempo, não conseguindo acompanhar o avanço técnico impulsionado 

pelo atual período histórico. 

Resta a esse território encontrar estratégias para diminuir as desigualdades 

territoriais encontradas nesse espaço. A apropriação desse espaço, para inserir-se 

no circuito espacial produtivo da cerâmica, tem provocado sérias transformações 

espaciais as quais dificilmente serão contornadas com ações pontuais do governo e 

da sociedade civil organizada, que não tem demonstrado comprometimento em 

enfrentar o problema com a magnitude como se apresenta. Descortina-se, assim, o 

desafio da sociedade seridoense em substituir essa atividade que tem assumido um 

papel de destaque na renda de muitos municípios, mas que provoca grandes 

problemáticas no espaço geográfico, podendo comprometer a permanência dessa 

população nesse território num curto espaço de tempo 

.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com o emergir da década de 1990, o território seridoense passou por um 

processo de reestruturação produtiva em que a atividade oleira, praticada até então 

com características manuais, começou a ser desenvolvida com ajuda de 

maquinários que proporcionaram uma produtividade bem superior em relação ao 

período das olarias. A introdução de técnicas para produção em escala industrial 

acentuou o uso desse território para garantir a expansão dessa atividade em 

diversos municípios, que dispunham de reservas limitadas de argila e pouca lenha 

para suprir a demanda advinda com essa nova economia.  

Com o passar do tempo, como já era anunciado as cerâmicas produziram 

uma série de transformações espaciais que agudizaram alguns problemas os quais 

já eram históricos em algumas áreas territoriais, como a erosão e o desmatamento. 

Esse quadro torna-se mais grave nos últimos anos pela expansão significativa no 

número de empresas na produção de artefatos de argila, refletindo diretamente no 

aumento da intervenção produzida pela ação antrópica, tendo em vista que a 

cerâmica é altamente dependente de recursos florestais e minerais que demoram 

décadas para se recuperar.  

No caso da vegetação, Campello et al (1999) afirma que o tempo de 

recuperação da vegetação de Caatinga é estimado em 19 anos, isso se for realizado 

o corte raso sem destoca e sem fogo. No que se refere à argila o seu processo de 

formação pode levar centenas de anos, tornando a atividade ceramista 

insustentável, pois à medida como a argila é retirada, não é acompanhada pelo 

processo de deposição de novos sedimentos, o que vem ocasionado sérios 

desequilíbrios ambientais com repercussões negativas sobre parte da população 

regional, principalmente, sobre os agricultores familiares. 

Com a escassez desses insumos necessários à realização da produção 

ceramista, estas empresas têm realizado intercâmbio com fornecedores de argila e 

de lenha em outros municípios do estado do Rio Grande do Norte e até no estado da 

Paraíba. Isso se dá, principalmente, em relação à lenha, pois esse produto que já 

era escasso, torna-se raro no território seridoense, mas mesmo assim o que resta da 

Caatinga continua a ser derrubada, mesmo com a fiscalização realizada por órgãos 

de defesa do meio ambiente como o IBAMA e o IDEMA. Já a argila ainda é 
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encontrada nas áreas de várzeas dos açudes públicos, requerendo uma menor 

participação de outros municípios no abastecimento de argila. No entanto, uma parte 

dessa argila é adquirida em propriedades de agricultores familiares o que inviabiliza 

o desenvolvimento das atividades agropecuárias e num futuro próximo poderá 

comprometer as possibilidades de sobrevivência nessa região. 

Essa dinâmica nos faz questionar sobre a viabilidade dessa atividade que 

tem ultrapassado as fronteiras do território seridoense e está gerando 

transformações em outros lugares e tem interferido, certamente, na qualidade de 

vida de muitas pessoas que têm vendido suas terras para serem transformadas em 

mercadorias, beneficiando um pequeno grupo de empresários locais que não 

demonstram preocupação com as alterações espaciais provocadas por essa 

atividade. Outro problema diz respeito à apropriação da mão-de-obra local que 

trabalha em condições de insalubridade e não dispõem de equipamentos de 

segurança que garantam sua integridade física, chegando ao ponto de alguns 

trabalhadores perderam sua vida, pela inexistência de técnicas que garantam a 

segurança no trabalho.  

Em defesa das cerâmicas, algumas vozes afirmam que essa atividade é 

uma importante fonte de emprego para a parcela da população que não dispõe de 

alternativas empregatícias e que por não apresentarem um grau de instrução mais 

elevado, acaba justificando esse mercado de trabalho; mas essa atividade também 

provoca sérios transtornos para esses trabalhadores que perdem suas vidas nos 

pátios das cerâmicas ou que é mutilado pela ausência de equipamentos de 

segurança ou pela inadequação da tecnologia. Assim, é preciso uma maior 

participação da sociedade civil organizada e dos órgãos responsáveis em determinar 

que as empresas melhorem as condições de trabalho desse povo que se submete a 

vender sua força de trabalho, para garantir o pão de cada dia. 

É importante ressaltar que o uso do território pelas indústrias de cerâmica 

vermelha no Seridó potiguar revela algumas exceções usando práticas e tecnologias 

com mais produtividade. Esse é o caso da Cerâmica Tavares, que tem realizado 

uma série de investimentos em técnicas que minimizam os custos de produção, 

garantem maior segurança aos trabalhadores e geram uma maior lucratividade para 

a empresa. Por outro lado, na grande maioria das cerâmicas o sistema de produção 

ainda é realizado com técnicas pouco aprimoradas, que refletem diretamente na 
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qualidade dos produtos e numa elevada quantidade de rejeitos, após o processo de 

queima.  

Assim, muitas empresas passam regularmente por dificuldades financeiras 

em virtude das técnicas de produção e por falta de planejamento, que comprometem 

a sobrevivência das mesmas no mercado competitivo, de modo que nem a formação 

de uma rede associada para se tornarem mais fortes, perante outros territórios que 

ofertam cerâmicos vermelhos e diante do mercado consumidor é cogitada, deixando 

os pequenos ceramistas distantes do mercado que a cada ano fica mais exigente 

em relação à qualidade. Para termos uma idéia dessa realidade, durante a pesquisa 

in loco, representantes de associações locais, como a Associação dos Ceramistas 

do Seridó (ACESE) e a Associação dos Ceramistas do Vale do Carnaúba (ACVC), 

afirmaram que muitos ceramistas não demonstram nenhum interesse em participar 

de associações, pois eles esperam obter resultados imediatos e não estão dispostos 

a discutir melhorias para o setor e muito menos pretendem formar cooperativas para 

vender seus produtos, pois não acreditam nesse tipo de cooperação. Além disso, 

pudemos identificar que apenas a Cerâmica Tavares faz parte da ANICER, o que lhe 

possibilita maior competitividade no mercado extra-regional e a vinculação de seu 

nome a essa associação de renome nacional.  

Mesmo com todos esses aspectos negativos a análise sobre a consolidação 

desse circuito produtivo no território seridoense revela que a instalação das 

indústrias de cerâmica vermelha, ocupou um vazio deixado pela falência do algodão 

e pela crise na mineração, e que a mesma proporcionou um crescimento econômico 

com a abertura de postos de trabalho e com a arrecadação de impostos locais. 

Contudo, esse avanço foi acompanhado por uma série de transformações espaciais, 

que acabaram interferindo na qualidade de vida da população local. É comum 

encontrarmos no Seridó grandes extensões de terras desprovidas de vegetação, 

cuja causa foi o corte da mata nativa para alimentar os fornos das cerâmicas. Muitos 

agricultores afirmaram que vendem a lenha de sua propriedade por necessitarem do 

dinheiro auferido com a venda desse produto, para melhorar o poder de compra de 

sua família, e muitas vezes, alguns dependem exclusivamente dessa fonte de renda.  

Vale salientar que a produção de cerâmicos vermelhos ainda está presente 

neste território, por dispor de uma série de vantagens como mão-de-obra barata, 

frouxidão normativa, fiscalização dos órgãos ambientais ineficiente, proximidade 

com as reservas de argila e de lenha, apesar de que a lenha está sendo adquirida 
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em diversos lugares, mas mesmo assim, existe a formação de um espaço contínuo à 

disposição da demanda dessas matérias-primas. Além desses fatores, ainda 

destaca-se o mercado em expansão da construção civil no Nordeste brasileiro, 

principal mercado consumidor e a constante de clientes aptos a comprarem os 

produtos fabricados.  

Pelo exposto no decorrer do texto, podemos afirmar que o uso do território 

pelas cerâmicas configura-se como uma apropriação de recursos naturais, em prol 

de interesses particulares, que está acima dos interesses coletivos. Na verdade, 

trata-se da individualização do lucro e da socialização dos problemas acarretados 

por essa atividade.  

Assim, percebe-se que o uso indiscriminado dos recursos naturais 

compromete o equilíbrio dos ecossistemas trazendo sérios prejuízos do ponto de 

vista ambiental, social e econômico, uma vez que os impactos provocados nas áreas 

exploradas contribuem significativamente para alterar a dinâmica espacial, afetando 

diretamente a população residente no território. Isto nos leva a questionar a 

continuidade e a permanência da indústria de cerâmica vermelha nesse território, 

por ser uma atividade altamente dependente de recursos cada vez mais escassos. 

Nessa perspectiva, é necessário que o poder público e a sociedade civil 

busquem novas alternativas para minimizar os problemas existentes, como também 

incentivem o desenvolvimento e/ou o fortalecimento de atividades econômicas que 

gerem emprego e rendimentos para a população, de forma sustentável, sem 

comprometer a sobrevivência das presentes e futuras gerações. Contudo, deve-se 

considerar que o desenvolvimento sustentável 

 

[...] não é um estado permanente de harmonia, mas um processo de 
mudanças no qual a exploração dos recursos, a orientação dos 
investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. Sabe-se 
que este não é um processo fácil, sem tropeços. Escolhas difíceis terão de 
ser feitas. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 10). 

 

Em decorrência dessa realidade, pensamos que são necessárias políticas 

para minimizar as alterações espaciais, com vistas ao uso racional dos recursos 

naturais. Assim, a sociedade seridoense precisa substituir a atividade ceramista por 

outros segmentos produtivos menos impactantes, pois a forma como as cerâmicas 

atuam, não condiz com as propostas de desenvolvimento sustentável sugeridas pelo 
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Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó. O fato ganha maior complexidade 

já que as metas de investimentos que deveriam ter sido implantadas até o ano de 

2005 ainda não transitaram do papel à realidade, tais como: difundir novas 

tecnologias para todas as empresas; promover a capacitação gerencial e 

tecnológica de todos os proprietários de cerâmica no Seridó; montar um sistema de 

difusão de informação tecnológica acessível à totalidade das empresas; realizar um 

estudo sobre o aproveitamento das perdas, e, construir uma central de moagem 

para aproveitamento do subproduto resultante dos entulhos das cerâmicas na 

construção de casas. 

Para substituir a atividade ceramista é preciso fortalecer as demais 

atividades econômicas que fazem parte do cenário regional. Para isso, o governo 

juntamente com as organizações não-governamentais devem promover a realização 

de estudos de viabilidade econômica e ambiental, é o caso dos planos das cadeias 

produtivas para assegurar a implantação de investimentos que promovam o 

crescimento de determinados setores da economia. Dessa forma, reduzem-se 

gradativamente os riscos da atividade fracassar. Vale destacar, que atualmente 

estão sendo realizados, os estudos das cadeias produtivas da piscicultura, da 

fruticultura e do bordado no Seridó potiguar. Essa iniciativa é uma parceria firmada 

entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), do Instituto de Assessoria a 

Cidadania e ao Desenvolvimento Local Sustentável (IDS) e a ADESE que uniram 

esforços com o objetivo de dinamizar a economia regional, criando assim 

possibilidades desses segmentos promoverem a geração de emprego e renda para 

milhares de pessoas. Além delas, é necessário articular esforços na elaboração dos 

planos de cadeias produtivas da bonelaria e das indústrias de confecções.  

De forma geral, é preciso direcionar investimentos para o fortalecimento 

dessas novas economias que levam em consideração a cultura e as potencialidades 

da região e não agridem essa natureza historicamente fragilizada. A sociedade 

seridoense tem demonstrado a capacidade de gerar renda com os pequenos 

negócios como as unidades de fabricação de bolos e biscoitos caseiros, as 

queijeiras, as casas de farinha, que vem abastecendo o mercado de produtos 

sertanejos, consumidos nos maiores centros urbanos do Estado e da região 

Nordeste. 

O território do Seridó, por dispor de grandes reservatórios de água 

superficial apresenta uma potencialidade para a expansão da piscicultura, que 
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dispõe de um mercado consumidor em expansão. Essa potencialidade pode ser 

aproveitada para gerar rendimentos para uma grande quantidade de pessoas 

residentes nas proximidades desses reservatórios. Sobre isso, o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó (2000) considera que  

 

[...] é inegável a potencialidade do Seridó para explorar de forma mais 
racional a piscicultura extensiva e gradativamente implantar a exploração 
intensiva mediante a colocação de tanques redes nos açudes públicos e 
particulares. Segundo estudo realizado pela EMPARN em 1997, somente os 
açudes públicos do Seridó, a pleno volume, dispõem de espelho d’água que 
alcançaria cerca de 8.000 ha, propiciando a distribuição de 22.000 tanques 
redes com produção anual, estimada em 20.000 toneladas de pescado. 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2000, p. 136). 

 

No que se refere à fruticultura, os municípios da Serra de Santana são áreas 

potenciais para o desenvolvimento dessa economia. As condições climáticas e 

edáficas contribuem para o plantio de diversas modalidades de culturas, 

destacando-se a cajucultura que tem na castanha seu principal produto para 

comercialização. De acordo com dados referentes à produção municipal de 

castanha (IBGE, 2009) os municípios serranos respondem sozinhos por 97,02% de 

toda a produção de castanha da região do Seridó. Para Morais (2005, p. 282) “a 

cajucultura mostra-se relevante pela sua capacidade de articular os setores primário, 

secundário e terciário em função da cadeia produtiva que se estabelece”. 

No que se refere às práticas agropecuárias, é preciso garantir o 

fortalecimento desse setor através da ampliação da infraestrutura hídrica, do 

melhoramento da assistência técnica e do aperfeiçoamento das técnicas de 

produção e processamento de derivados do leite, como a instalação dos tanques de 

resfriamento de leite, certificação dos produtos fabricados na região e abertura de 

novos mercados. 

Quanto à atividade mineral, a abertura de centros de lapidação de minerais 

viabiliza a agregação de valor ao produto bruto extraído no território seridoense, 

gerando mais lucratividade para os atores locais. Para isso, é preciso firmar 

parcerias entre governo, centros tecnológicos e associações de mineradores para 

capacitar a mão-de-obra envolvida nessa atividade, como também financiar a 

estrutura física necessária ao desenvolvimento desse setor. 

O artesanato, tendo como principal produto o bordado é outra atividade que 

pode gerar emprego para muitas pessoas no Seridó. Além dele, também merecem 
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destaque as iguarias da culinária seridoense que ganham mercados pela sua 

qualidade como doces, licores, bolos, biscoitos e salgados e que podem ser 

incentivados para a produção numa escala muito maior, visando atender outros 

mercados.   

As bonelarias se constituem em outro segmento que vem garantindo 

emprego para uma grande quantidade de pessoas. Sua localização geográfica 

ocorre nos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó. A 

maior parte dessas indústrias iniciou suas atividades entre os anos de 2000 e 2005 

(SEBRAE, 2008), atendendo os mercados consumidores de bonés de diversos 

estados brasileiros.  

As indústrias de fabricação de roupas femininas e masculinas estão se 

expandindo pelo território, incorporando mão-de-obra vinda, inclusive, da atividade 

ceramista. Em Jardim do Seridó, muitas unidades de fabricação desses artigos 

estão sendo implantadas na área rural do município, atraindo jovens que antes se 

trabalhavam nas cerâmicas. Na pesquisa de campo, moradores da comunidade 

Tuiuiú em Santana do Seridó comentaram que uma dessas indústrias será instalada 

na comunidade. 

Os pequenos negócios familiares também desempenham um importante 

papel na ocupação de um número significativo de pessoas. Para Morais (2005) “esta 

tem sido uma fonte de renda, por vezes, única, por vezes complementar, 

fundamental à sobrevivência de várias famílias”. Assim, observa-se a expansão de 

pequenas unidades de fabricação familiar, com caráter comercial. Os produtos são 

comercializados nas feiras semanais e até em supermercados situados no Seridó, 

podendo expandir sua área de consumo com incentivos direcionados a esses 

negócios.  

Para garantir a permanência dessas atividades é necessário fortalecer as 

organizações civis como cooperativas e associações comunitárias para atuarem 

conjuntamente no gerenciamento e na comercialização dos produtos. Além disso, 

essas entidades devem mobilizar a comunidade em geral para participar de 

capacitações com intuito de melhorar o desempenho dos seus segmentos 

produtivos. 

Enfim, procuramos externar que o uso do território pelas cerâmicas tem 

provocado problemáticas ambientais e sociais que precisam ser revertidas com 

ações voltadas à recuperação das áreas degradadas e na sua substituição por 
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outras atividades que gerem melhores condições de vida para a população, sem 

comprometer o futuro da sociedade regional e o seu meio ambiente e o mais 

importante gerar economias sustentáveis que garantam a permanência com 

dignidade das populações nos seus lugares de pertencimento. 
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